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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2562
(Self Assessment Report : SAR)

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ข

บันทึกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
การพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
เพื่อรับรองผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
สืบเนื่องจากการประชุมเพื่อดาเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และจัดทารายงาน
การประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมกันพิจารณารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 อย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว มีมติให้ความเห็นชอบและให้เผยแพร่ต่อสาธารณชนและผู้เกี่ยวข้องได้

ลงชื่อ.......................................................
(นายวรรโณ เวชศาสตร์)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ค

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ที่จัดการศึกษาใน
ลั กษณะของโรงเรี ย นประจ า ในระดับมั ธ ยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธ ยมศึ กษาปีที่ 6 เปิด รับนักเรียนที่ มี
ความสามารถพิเศษเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จากพื้นที่บริการ 4
จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ปัจจุบันมีครูและบุคลากรทางการศึกษา
จ านวน 163 คน มีนั ก เรี ย น จ านวน 762 คน ภายใต้ ก ารบริห ารงานของนายปั ญ ญา ขุน ฤทธิ์ แ ก้ ว
ผู้อานวยการโรงเรียน มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ
มาตรฐานที่ 4 ความเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการตามเป้ า หมายของโรงเรี ย น
วิทยาศาสตร์
ภาพรวมผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

นวัตกรรมหรือวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศของโรงเรียน
โรงเรียนใช้กรอบแนวคิดในการบริหารด้วยวงจรเดมมิ่ง ซึ่งมีรูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาด้วย PCSHSST MODEL ดังนี้
PCSHSST MODEL

ง

P=
C=
S=
H=

S=
S =

T=

Professionality
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร มีความเป็นมืออาชีพ
Collaboration
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
Smart
นักเรียน มีความสง่างาม และทันสมัย
Head Hand Health Heart
บูรณาการในด้านสติปัญญา การลงมือปฏิบัติ การมีสมรรถนะทีแ่ ข็งแรง
และการสร้างแรงบันดาลใจ
Sharing
บริการความรู้ทางด้านวิชาการแก่สังคม
Science Based Management
การบริหารจัดการทีส่ ่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคม
Technology
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน

โดยโรงเรียนได้นากระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนมาเป็นตัวขับเคลื่อนใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพทั้งทางด้านวิชาการและด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ โดยกระบวนการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ
ผู้บริหารสามารถบริหารโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์การสอนที่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา ทาหน้าที่ในการสนับสนุนการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี มี
การสร้างเครือข่ายทางวิชาการที่เข้มข้นกับหน่วยงานทางด้านการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ อย่าง
ต่อเนื่อง มีการพัฒนาความร่วมมือในแนวทางที่หลากหลาย รวมทั้งพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มี
ความสง่างาม และความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ ยนแปลงของโลกที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มุ่งเน้นการ
บูรณาการในด้านสติปัญญา การลงมือปฏิบัติ การมีสมรรถนะที่แข็งแรง และการสร้างแรงบันดาลใจ
ให้แก่นักเรียน
โรงเรี ย นมี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามสามารถทางด้ า นคณิ ต ศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคม ที่มีความหลากหลาย
และสามารถนาไปใช้ได้จริง จนได้รับ รางวัลโครงงานและงานวิจัย ในระดับนานาชาติ การพัฒนาอาคาร
สถานที่ และแหล่ งเรีย นรู้ภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง มีห้ องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่มีความ

จ

ทัน สมัย รวมทั้งการใช้เทคโนโลยี เพื่อการบริห ารจัดการและการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒ นา
ขั บ เคลื่ อ นการบริ ห ารจั ด การให้ มี ค วามยื ด หยุ่ น และคล่ อ งตั ว และการจั ด การเรี ย นการสอนที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และทาหน้าที่เป็นผู้นาการบริการทางด้านวิชาการ ให้กับหน่วยงานต่างๆ
โดยเฉพาะหน่วยงานทางด้านการศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ
รวมทั้งโรงเรี ย นมี น วัตกรรมการดูแลช่ว ยเหลื อนักเรียนที่ตอบสนองการพัฒ นานักเรียนทั้ง
ทางด้านวิชาการ และการส่งเสริมด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยด้านวิชาการมีการจัดนักเรียนเป็น
กลุ่มพิเศษ เพื่อส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ และกลุ่มที่ต้องดูแลช่วยเหลือ โดยการจัดคลินิกวิชาการ
สอนเสริมนอกเวลาเรียน และในส่วนของการส่งเสริมด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนมีระบบ
การเอ็กซเรย์และรีเอ็กซเรย์นักเรียนเป็นรายบุคคลโดยครูกับ ผู้บริหาร ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ทาให้สามารถ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็ นรายบุคคลได้อย่างทั่วถึง เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ
ของโรงเรียนประจา
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
โรงเรียนมีแนวทางการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และ
เป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ดังนี้
1. พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ครอบคลุมทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและด้านคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
2. ส่งเสริมให้มีกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ตอบสนอง ตาม
เป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
3. ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ ให้ความสาคัญต่อ
นักเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนแสวงหาความรู้ที่ต่อเนื่อง และหลากหลาย
4. จั ด ท าแผนงาน โครงการ และกิจ กรรม ที่ตอบสนองต่อความเป็ นเลิ ศทางวิ ช าการตาม
เป้าหมายของ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ และดาเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาในอนาคต
มุ่งมั่นพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีความพร้อม และทันสมัย
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งเน้น ให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพื่อเป็ น แนวทางในการเป็ นนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ย วชาญในอนาคต พัฒ นา
โครงงานและงานวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม ควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมความร่วมมือ
ทางวิชาการกับหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์ชั้นนาในระดับนานาชาติ

ฉ

คานา
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย สตูล ฉบับนี้ จัดทาขึ้นตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3
ให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแล
สถานศึกษาเป็นประจาทุกปีตลอดจนเป็นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง แนวปฏิบัติการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 ทีร่ ะบุ
ว่าให้ส ถานศึกษาระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ดาเนินการในข้อ 2.6 จัดทารายงานผลการประเมิน
ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา นาเสนอรายงาน
ผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็ นชอบและจัดส่งรายงาน
ดังกล่าวต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นประจาทุกปี
รายงานฉบั บนี้ป ระกอบด้วย 4 ส่ว น คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูล พื้นฐาน ส่ว นที่ 2 ผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา ส่วนที่ 3 สรุปผล และแนวทางการพัฒนา และส่วนที่ 4 ภาคผนวก
ขอขอบคุณคณะผู้จัดทา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มี
ส่วนร่วมในการสนับสนุนและจัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ฉบับ
นี้ และหวังว่าเอกสารรายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการนาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรี ย นวิทยาศาสตร์ จุ ฬาภรณราชวิทยาลั ย สตูล ในปี ต่ อ ๆ ไป รวมทั้งผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายได้
รับทราบผลการพัฒนาการจัดการศึกษาและให้การช่วยเหลือสนับสนุนอย่างเหมาะสม หน่วยงานต้น
สังกัดมีฐานข้อมูลสาคัญในการกาหนดนโยบายการพัฒนาการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา และโรงเรียนมีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสานักงานรับรองมาตรฐาน
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
1.1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโรงเรียน

ชื่อภาษาอังกฤษ
คติพจน์
คาขวัญ
ปรัชญา
อัตลักษณ์

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
จุฬาภรณราชวิทยาลัย หมายถึง โรงเรียนที่กอปรด้วยวิทยาการความรู้
ทั้งมวลดารงอยู่ด้วยความราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นแห่งสมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
“Princess Chulabhorn Science High School Satun”
“คุณธรรมนาวิชาการ”
“รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นาวิชาการ สืบสานงานพระราชดาริ”
“ปญฺญา ยตฺถ วิปสฺสติ” (คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา)
นักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น

เอกลักษณ์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนาในระดับนานาชาติ

ต้นไม้ประจาโรงเรียน
สีประจาโรงเรียน
เขตพื้นที่บริการ
ที่อยู่
สังกัด

ต้นแคแสด (Spathodea campanulata P. Beauv.)
น้าเงิน – แสด
4 จังหวัด ได้แก่ สตูล ยะลา นราธิวาส และปัตตานี
เลขที่ 138 หมู่ที่ 12 ตาบลฉลุง อาเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
สานักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา (สบว.)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
074-725985
074-725981
pccst@pccst.ac.th
www. pccst.ac.th
จัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2537
ทาพิธีวางศิลาฤกษ์พร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวันพุธ ที่ 17 มกราคม 2539
59 ไร่ 1 งาน 13.3 ตารางวา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โทรศัพท์
โทรสาร
e – mail
เว็บไซต์โรงเรียน
การก่อตั้ง
พื้นที่โรงเรียน
เปิดสอนระดับ
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ความเป็นมา
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ขึ้น 12 แห่ง
กระจายอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในวโรกาสที่มีพระชนมายุ
ครบ 3 รอบ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2536 และ ในปี พ.ศ. 2537 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้พระราชทานชื่อ
โรงเรี ย น ว่ า “โรงเรี ย นจุ ฬาภรณราชวิ ท ยาลั ย ” ตามด้ ว ยชื่ อจั งหวั ด ต่ อมาในปี พ.ศ. 2561 ได้
พระราชทานชื่อโรงเรียนใหม่ว่า “โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย” ตามด้วยชื่อจังหวัด
การดาเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ในปี 2536 จนถึง
ปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2561 อาจแบ่งได้เป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2536 – 2550) เป็นการดาเนินงานภายใต้กรมสามัญศึกษา / สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เริ่มเข้ามา
สนับสนุนทางวิชาการในปี พ.ศ. 2548
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2553) กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยได้มีข้อตกลง
ความร่ ว มมื อ ทางวิช าการกั บโรงเรี ยนมหิด ลวิท ยานุ สรณ์ โดยโรงเรี ยนมหิดลวิทยานุส รณ์ ไ ด้ ให้ ก าร
สนับสนุนทางวิชาการและสนับสนุนงบประมาณเพื่อทดลองจัดการศึกษาสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
ระดับชั้ นมั ธยมศึก ษาตอนปลาย ระดั บชั้ นละ 1 ห้อ งเรียน นักเรี ยนห้อ งนี้ใช้ร ะบบและเกณฑ์ ในการ
คัดเลือกและหลักสูตรเดียวกันกับ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งพบว่าโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัยสามารถดาเนินการได้ผลอย่างดีมาก จึงได้มีการนาโครงการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในการ
ดาเนินโครงการดังกล่าว
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2554 – 2561) คณะรัฐมนตรีได้ มีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน
2553 เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินงานตามโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้
เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มีระยะเวลาดาเนินการในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2561 มี
เป้าหมายเพื่อพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ง ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ
ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ที่มีคุณภาพระดับเดียวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และโรงเรียน
วิ ท ยาศาสตร์ ชั้ น น าของนานาชาติ เพื่ อ เพิ่ ม จ านวนผู้ มี ค วามสามารถพิ เ ศษด้ า นคณิ ต ศาสตร์ แ ละ
วิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา ที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีจิตวิญญาณที่จะพัฒนาตนเองให้
ก้ า วไปสู่ค วามเป็ นนั ก วิจั ย นัก ประดิ ษ ฐ์นั ก คิ ด ค้ น ในอนาคต สร้ า งองค์ ค วามรู้ ท างวิท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีให้ประเทศชาติ เพื่อให้ประเทศชาติสามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น ลดการพึ่งพาองค์ความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากต่างชาติ เป็นไปตามนโยบายการพัฒนากาลังคนด้านคณิตศาสตร์
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของรัฐบาล และเพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้กับนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศให้ได้รับโอกาสมากขึ้น
การด าเนิ น งานของกลุ่ ม โรงเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ จุฬ าภรณราชวิท ยาลั ย ในช่ วงเวลาที่ ผ่ า นมา
พบว่า ได้ผลดีเป็นอย่างยิ่ง มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลใน
ปัจจุบันเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะด้านการเตรียมความพร้ อมกาลัง คนระดั บสูงทางด้ านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) เพื่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบาย Thailand 4.0 รวมถึงเป็นการเตรียมกาลังคนระดับสูง
ทางด้ า น STEM เพื่ อ สร้ า งความมั่ น ใจให้ กั บ กลุ่ ม ผู้ ล งทุ น จากประเทศต่ า ง ๆ ที่ จ ะเข้ า มาลงทุ น ใน
อุตสาหกรรม 4.0 ในโครงการ Eastern Economic Corridor (EEC) และโครงการอื่น ๆ ของประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้กาหนดให้การดาเนินงานของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัยในช่วงระยะเวลาต่อไป เป็นงานประจาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนวิธีการดาเนินงานเช่นเดียวกันกับการดาเนินงานในระยะที่
3 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562
ส าหรั บ โรงเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ จุ ฬ าภรณราชวิ ท ยาลั ย สตู ล ได้ จั ด ตั้ ง ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2537 โดยเปิดรับนักเรียนประจาทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2537 โดยในระยะแรกที่อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบต่างๆ อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง โรงเรียนได้ใช้วิทยาลัยเกษตรกรรมสตูล อาเภอควนกาหลง
จังหวัดสตูล เป็ นสถานที่เรี ย นชั่ว คราว จนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2538 จึงได้ย้ายมาเรียนในสถานที่
ปัจจุบัน

วิสัยทัศน์
โรงเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ จุ ฬ าภรณราชวิ ท ยาลั ย เป็ น โรงเรี ย นที่ พั ฒ นานั ก เรี ย นให้ มี จิ ต ใจ
บุคลิกลักษณะอันพึงประสงค์ และมีคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนา
ของนานาชาติ
พันธกิจ (Mission)
ด้านจิตใจ และบุคลิกลักษณะอันพึงประสงค์
1. ปลู ก ฝั ง ให้ นั ก เรี ย นเห็ น คุ ณ ค่ า ของตนเอง มี วิ นั ย ในตนเอง ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความเป็นผู้นา
2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมรักการเรียนรู้ การอ่าน การเขียน การค้นคว้า อย่างเป็นระบบ มี
ความรอบรู้ และบูรณาการความรู้ได้
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3. สร้างจิตสานึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความเข้าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์ของ
ชาติ มีความรั กและความภูมิใจในชาติบ้านเมืองและท้องถิ่น เป็นพลเมืองดียึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
4. สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณี และภูมิปัญญาไทย
ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ
5. ปลู ก ฝั ง ให้ นั ก เรี ย นมี จิ ต มุ่ ง ที่ จ ะท าประโยชน์ แ ละสร้ า งสิ่ ง ที่ ดี ง ามให้ กั บ สั ง คม มี ค วาม
รับผิดชอบต่อสังคมต้องการตอบแทนบ้านเมืองตามความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง
6. ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี รักการออกกาลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งทั้ง
กายและใจ
ด้านคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนาของนานาชาติ
7. จัดหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้งในระดับ
เดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนาของนานาชาติ
8. จัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิต
วิญญาณของความเป็ น นั กวิจั ย นั กประดิษฐ์ นัก คิดค้นและนักพัฒ นานวัตกรรมด้านคณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับเดียวกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนาของนานาชาติ
9. จั ดกระบวนการเรี ย นรู้ ให้มี ความรู้และทักษะการใช้ภ าษาต่างประเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนาของ
นานาชาติ
10. พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในการจั ด การศึ ก ษาส าหรั บ นั ก เรี ย นที่ มี
ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
11. พัฒนาระบบสนับสนุน การบริหารจัดการและภาคีเครือข่าย
เป้าประสงค์ (Goals)
1. เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธ
ศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความเป็นผู้นา
2. เพื่อให้นักเรียนรักการเรียนรู้ การอ่าน การเขียน การค้นคว้า อย่างเป็นระบบ มีความรอบรู้
และบูรณาการความรู้ได้
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3. เพื่ อให้ นั กเรี ย นมีจิ ต ส านึก ในเกีย รติ ภูมิ ของความเป็ นไทย มีค วามเข้ าใจและภู มิใ จใน
ประวัติศาสตร์ของชาติ มีความรักและความภูมิใจในชาติบ้านเมืองและท้องถิ่น เป็นพลเมืองดียึดมั่นใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
4. เพื่อให้นักเรียนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณี และภูมิ
ปัญญาไทย ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและ
ธรรมชาติ
5. เพื่อให้นักเรียนมีจิตมุ่งที่จะทาประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมต้องการตอบแทนบ้านเมืองตามความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง
6. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี รักการออกกาลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งทั้ง
กายและใจ
7. เพื่อให้มีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้งใน
ระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนาของนานาชาติ
8. เพื่อให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นและนักพัฒนานวัตกรรมด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับเดียวกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนาของ
นานาชาติ
9. เพื่อให้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้น
นาของนานาชาติ
10. เพื่ อ พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในการจั ด การศึ ก ษาส าหรั บ นั ก เรี ย นที่ มี
ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
11. เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุน การบริหารจัดการและภาคีเครือข่าย
ภารกิจของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
1. เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยหลักสูตรเฉพาะ สาหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในลักษณะโรงเรียนประจา
2. เป็นโรงเรียนที่รับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษในพื้นที่บริการ โดยเน้นการให้โอกาส
นักเรียนผู้มีศักยภาพสูงด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ
3. เป็นโรงเรียนที่เน้นคุณภาพ ไม่เน้นปริมาณ
4. เป็นโรงเรียนต้นแบบของภูมิภาค
5. เป็นโรงเรียนที่ต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนาของ
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นานาชาติ
6. เป็นโรงเรียนที่เป็นศูนย์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ศึกษาในส่วนภูมิภาค (Regional Science
Education Hub) เพื่อให้บริการวิชาการและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ในพื้นที่บริการ
แผนที่โรงเรียน
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1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)
ตาราง 1 แสดงจานวนผู้บริหารโดยตาแหน่ง จานวน 4 คน
ดารงตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ว/ด/ป

ที่

ชื่อ-สกุล

1.
2.
3.
4.

นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว
นายสมพร ทิศเมือง
นางนิติมา มณีวิทย์
นายธรรมศักดิ์ ปานยิ่ง

ผอ.
รอง ผอ.
รอง ผอ.
รอง ผอ.

16 พฤษภาคม 2561
25 มกราคม 2551
15 มิถุนายน 2558
17 สิงหาคม 2561

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

วุฒิ
การศึกษา
สูงสุด
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท

ตาราง 2 แสดงจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น จาแนกตามวุฒิการศึกษา จานวน 163 คน
จานวน
วุฒิการศึกษาสูงสุด
สูงกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ต่ากว่าปริญญาตรี
อื่น ๆ (ระบุ)

ข้าราชการครู (คน)
มีตัว
มาช่วย ไปช่วย
อยู่จริง ราชการ ราชการ
35
22

พนักงาน
ราชการ
(คน)
13

บุคลากร
ครูอัตราจ้าง
ทางการศึกษาอื่น
(คน)
(คน)
1
10

40
42
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ตาราง 3 แสดงจานวนครูผู้สอน จาแนกตามรายวิชาที่สอน ตามมาตรฐานวิชาเอก
(ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
จานวนชั่วโมง จานวนครู ข้าราชการครู พรก., อัตราจ้าง จานวนครู รายวิชาที่สอน
สอน/สัปดาห์ ตามเกณฑ์ ที่มี/สอน (ครู) ที่มี/สอน ขาด / เกิน
ภาษาไทย
99
7
4
1
-2
คณิตศาสตร์
148
10
11
0
1
วิทยาศาสตร์
298
20
19
1
0
สังคมศึกษา ฯ
176
12
6
3
-3
ภาษาต่างประเทศ
151
10
9
0
-1
ศิลปะ
50
3
2
2
1
สุขศึกษา พลศึกษา
52
3
3
1
1
การงานอาชีพฯ
36
2
2
0
0
กิจกรรมพัฒนาฯ
52
3
1
1
-1
ครูที่สอนไม่ตรงเอก
1. นางสาวสุวิมล หอประยูร ตาแหน่ง ข้าราชการครู วุฒิ ศศ.ม. วิชาเอก ไทยคดีศึกษา
สอนวิชา พระพุทธศาสนา
2. นางทิพวรรณ ธังดิน ตาแหน่ง ข้าราชการครู วุฒิ คบ. วิชาเอก การตลาด และวุฒิ
กศ.ม. วิชาเอก หลักสูตรและการสอน สอนวิชาพระพุทธศาสนา, ศาสนศึกษา
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ตาราง 4 แสดงจานวนครูผู้สอน จาแนกตามรายวิชาที่สอน ตามมาตรฐานวิชาเอก
(ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
จานวนชั่วโมง จานวนครู ข้าราชการครู พรก., อัตราจ้าง จานวนครู รายวิชาที่สอน
สอน/สัปดาห์ ตามเกณฑ์ ที่มี/สอน (ครู) ที่มี/สอน ขาด / เกิน
ภาษาไทย
89
6
4
1
-1
คณิตศาสตร์
148
10
11
0
1
วิทยาศาสตร์
298
21
19
1
-1
สังคมศึกษา ฯ
176
12
6
3
-2
ภาษาต่างประเทศ
151
10
9
0
0
ศิลปะ
50
3
2
2
1
สุขศึกษา พลศึกษา
52
3
3
1
1
การงานอาชีพฯ
36
3
2
0
-1
กิจกรรมพัฒนาฯ
52
3
1
1
-1
ครูที่สอนไม่ตรงเอก
1. นางสาวสุวิมล หอประยูร ตาแหน่ง ข้าราชการครู วุฒิ ศศ.ม. วิชาเอก ไทยคดีศึกษา
สอนวิชา พระพุทธศาสนา
2. นางทิพวรรณ ธังดิน ตาแหน่ง ข้าราชการครู วุฒิ คบ. วิชาเอก การตลาด และวุฒิ
กศ.ม. วิชาเอก หลักสูตรและการสอน สอนวิชาพระพุทธศาสนา, ศาสนศึกษา

1.3 ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)
ตาราง 5 แสดงจานวนห้องเรียนและนักเรียนจาแนกตามระดับชั้นเรียนและเพศ ปีการศึกษา 2562
รวม
รวม รวม ม.ต้นระดับชั้นเรียน ม.1 ม.2 ม.3
ม.4 ม.5 ม.6
ม.ต้น
ม.ปลาย ม.ปลาย
จานวนห้องเรียน 5
5
5
15
6
6
6
18
33
ชาย

43

43

46

142

50

44

36

130

272

หญิง

52

71

62

185

96

100

109

305

490

รวมจานวน น.ร.

105

114

108

327

146

144

145

435

762

เฉลี่ยต่อห้อง

24

24

24

24

24

24

24

24

24

เพศ
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1.4 ข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตาราง 6 แสดงจานวนการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอก ปีการศึกษา 2562
แหล่งเรียนรู้ภายนอก
- นักเรียนชั้น ม.2 ศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก สงขลา
- นักเรียนชั้น ม.2 ศึกษาดูงานสวประวัติศาสตร์พลเอกเปรมติณสูลานนท์
สงขลา
- นักเรียนชั้น ม.4 ศึกษาดูงานด้านประวัติศาสตร์ จ.พระนครศรีอยุธยา
จ.นครปฐม จ.กาญจนบุรี
- นักเรียนชั้น ม.1 ศึกษาดูงานวันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- นักเรียนชั้น ม.4 ศึกษาดูงานวันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- นักเรียนชั้น ม.4 ฝึกประสบการณ์วิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- นักเรียนชั้น ม.3 ปลูกป่าชายเลน สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 35
ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล
- ค่ายอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์นักเรียนชั้น ม.4
- ค่ายอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์นักเรียนชั้น ม.5
- ค่ายอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์นักเรียนชั้น ม.6

จานวนนักเรียน
(คน)
114
114
45
106
145
145
108
145
142
144

1.5 ข้อมูลค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ตาราง 7 แสดงค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกาหนด จาแนกตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2561-2562
ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน
2561
2562
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ดีเลิศ
ดีเลิศ
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน
ดีเลิศ
ดีเลิศ
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
ร้อยละ 96.00 ร้อยละ 96.00
และการคิดคานวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ร้อยละ 95.00 ร้อยละ 96.00
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
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มาตรฐาน
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

ค่าเป้าหมาย
2561
2562
ร้อยละ 75.00 ร้อยละ 75.00
ร้อยละ 97.00 ร้อยละ 97.00
ร้อยละ 95.00
ร้อยละ 80.00
ดีเลิศ
ร้อยละ 95.00
ร้อยละ 80.00
ร้อยละ 98.00

ร้อยละ 96.00
ร้อยละ 90.00
ดีเลิศ
ร้อยละ 96.00
ร้อยละ 80.00
ร้อยละ 98.00

ร้อยละ 96.00
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ดี
ดีเลิศ

ร้อยละ 98.00
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม
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มาตรฐาน
3.4 ตรวจสอบและประเมินนักเรียนอย่างเป็นระบบและนาผล
มาพัฒนานักเรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 4 ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมาย
ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
4.1 จานวนทุนการศึกษาต่อของนักเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งใน
และต่างประเทศ
4.2 จานวนผลงานนักเรียนที่ได้รับจากการแข่งขันในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
4.3 จานวนโครงงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดในเวที
ระดับชาติหรือนานาชาติ
4.4 จานวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active
Teaching & Learning
4.5 ร้อยละของจานวนครูที่ใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียน
การสอน
4.6 จานวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
4.7 ผลการผ่านคัดเลือกเข้าค่ายมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ
(สอวน.) ระดับชาติหรือนานาชาติ

ค่าเป้าหมาย
2561
2562
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดี

ดีเลิศ

กาลังพัฒนา

ปานกลาง

ปานกลาง

ดี

ดี

ดี

ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม

ดี

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดี

ยอดเยี่ยม

1.6 ข้อมูลคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ได้กาหนดเป้าหมายในการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนของโรงเรียนไว้ดังนี้
1) มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2) มีความภูมิใจในความเป็นไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย
3) มีจิตสาธารณะและมีอุดมการณ์มุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศ
4) มีวินัยและมีความซื่อสัตย์สุจริต
5) มุ่งมั่นในการทางานและดารงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง
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6) ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ รักการอ่านและการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง
7) เห็นคุณค่าของการเรียนรู้จากการปฏิบัติทดลองจริง
8) เห็นคุณค่าและความสาคัญของการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้น
9) มีจิตใจเปิดกว้าง เชื่อในเหตุผล เปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของตนเองได้ตามข้อมูล
และหลักฐานใหม่ที่ได้รับ
10) รักและเห็นคุณค่าของการออกกาลังกาย
1.7 ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามและข้อเสนอแนะ
ตาราง 8 แสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 3 นักเรียนมีความใฝ่ รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 4 นักเรียนคิดเป็น ทาเป็น
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ
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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ตาราง 9 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ตัวบ่งชี้
จุดเด่น
1
สถานศึกษามีคุณภาพดีเด่นด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
2
สถานศึกษาดีเด่นด้านการจัดระบบดูแลนักเรียน
3
ครูมีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการพัฒนานักเรียน นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม มีความสนใจ ใฝ่เรียนรู้
ตัวบ่งชี้
จุดที่ควรพัฒนา
1
ควรพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และการจัดการศึกษาพัฒนาทักษะด้านความคิด
ในทุกรายวิชา
2
ควรส่งเสริมด้านผลการผลิตให้นักเรียนศึกษาต่อในด้านวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ให้มากขึ้น
3
ครูควรมีการพัฒนาด้านวิจัยและนาผลวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
ด้านผลการจัดการศึกษา
1
ควรส่งเสริมการกิจกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้หลากหลาย
2
ควรส่งเสริมโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน เผยแพร่และแข่งขันระดับนานาชาติให้
มากขึ้น
3
ควรส่งเสริมด้านผลผลิตให้นักเรียนศึกษาต่อในด้านวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ให้มากขึ้น
4
ควรส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนมีความเป็นไทยและอยู่อย่างพอเพียง
ด้านบริหารจัดการศึกษา
1
ควรมีมาตรการจูงใจ สวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สูงกว่าสถานศึกษาทั่วไป
2
พัฒนาระเบียบและแนวทางการปฏิบัติต่างๆ ให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
ในฐานะโรงเรียนวิทยาศาสตร์
3
ควรบริหารจัดการโดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและบริหารให้บรรลุตามที่
กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการโดยเคร่งครัด
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ
1
ด้านหลักสูตรสถานศึกษาควรมีรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน
เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ ส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาด้วยตนเอง
ตัวบ่งชี้
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
2
มีการออกแบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน
3
ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนานักเรียนให้หลากหลาย
ด้านการประกันคุณภาพภายใน
1
การจัดระบบสารสนเทศที่ถูกต้องสมบูรณ์พร้อมใช้ในการวางแผนการศึกษา
2
การจัดให้มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการเผยแพร่อย่างทั่วถึงและมีการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
3
ควรมีหน่วยงานรับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และกระทาอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่ใช่ทาแบบเฉพาะกิจ
ตัวบ่งชี้

1.8 ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560-2562
ตาราง 10 แสดงผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 3 ปีการศึกษา
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ปีการศึกษา
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2560
2561
2562
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ดีเยี่ยม
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ดีเยี่ยม

ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
มาตรฐานที่ 4
- การประกันคุณภาพการศึกษา (2560)
- ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ (2561 - 2562)

ดีเยี่ยม

ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม

ดีเยี่ยม
-

ดี

ยอดเยี่ยม
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ส่วนที่ 2
ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้ รียน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1. กระบวนการ / วิธีการพัฒนา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล มีกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบระบบการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ดังนี้

ปัจจัยนาเข้า
- นโยบาย/ทิศทางการจัด
การศึกษา
- หลักสูตร/แผนการสอน
- สื่อ อุปกรณ์
-แหล่งเรียนรู้
- เครื่องมือวัดผล
- ครู วิทยากร
- ความต้องการของผู้เรียน

กระบวนการ
- การจัดการเรียนรู้
รายวิชา
- การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนในหลักสูตร
- การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนนอกหลักสูตร
- การสอนซ่อมเสริม

การควบคุม
- เกณฑ์การวัดผล
ทางการศึกษา
- การทดสอบ
ทางการศึกษา
- การทดสอบ PISA
- เป้าประสงค์ของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
- การประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

ข้อมูลป้อนกลับ
- การสอนซ่อมเสริม
- คลินิกวิชาการ
- การติดตามการเรียน
การสอน
- การนิเทศการสอน
- ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ของครู

ผลผลิต
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- สมรรถนะผู้เรียน
- คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

แผนภูมิการออกแบบระบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเรียน
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จากการดาเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ทั้งทางด้านผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของนักเรียน และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณภาพตามเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ โดยมี
รายละเอียดการดาเนินงาน ดังนี้
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
โรงเรี ย นได้ ด าเนิ น การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต รโรงเรี ย น
วิทยาศาสตร์มุ่งเน้นให้ นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษและ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดคานวณ โดยใช้กระบวนการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคนิค/
วิธีการสอน กิจ กรรมส่ งเสริมการเรีย นรู้ ที่ห ลากหลาย อาทิ Active learning การทาโครงงาน การ
ส่งเสริม นักเรียนให้มีความรู้ตามศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานการเรียนรู้แบบพหุปัญญา และยังมีการจัด
บรรยากาศในการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา
โรงเรียนตระหนักและเห็นความสาคัญของการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิด
อย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาให้เต็มศักยภาพ มีการดาเนิน การ
ส่ งเสริ มพัฒ นานั กเรี ย น โดยโรงเรี ย นมีการจัดกิจ กรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการเพื่อส่ งเสริมให้
นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ กาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ และตัดสินใจแก้ปัญหา
โดยมีเหตุผลประกอบเช่น โครงการส่งเสริมการทาโครงงานและงานวิจัยสาหรับนักเรียนทุกระดับชั้น
ประกอบด้ว ย โครงงานด้านวิทยาศาสตร์ โครงงานด้านคณิตศาสตร์ และโครงงานด้านคอมพิวเตอร์
กิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตร์ และวิชานวัตกรรม กิจกรรมสะเต็มศึกษา กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันโครงงานทุกประเภท
ทั้งภายในและนอกโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการของนักเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดของครูผู้สอน กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ กิจกรรม
พัฒนานักเรียนทั้งทางด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพโครงการส่งเสริมการพูด การอ่านและการเขียน มี
การส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมี
สติ สมเหตุผล โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น แบบ Active Learning ,กระบวนการ
วิทยาศาสตร์, PBL กระบวนการที่มีการใช้คาถามปลายเปิดที่ส่งเสริมกระบวนการคิด การอภิปราย โดย
การสอดแทรกทักษะการคิดให้กับนักเรียน มีข้อค้นพบและมีข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สะท้อนผลจาก การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เช่น แผนผังความคิด การเขียนเรียงความ ภาพวาด งานประดิษฐ์ โครงงาน
หรืองานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมคลินิกวิชาการ โครงการพี่สอนน้อง กิจกรรม
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พัฒนานักเรียน การศึกษาดูงาน การฟังบรรยายทางวิทยาศาสตร์ และการนาเสนอผลงานนักเรียนในเวที
การแข่งขัน การประกวดต่าง ๆ กิจ กรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการของนักเรียนในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดของนักเรียน กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
กิจกรรมพัฒนานักเรียน โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์โครงงานทางวิชาการและทักษะ
พิเศษ โครงการส่งเสริมการพูด การอ่านและการเขียนเป็นต้น
นอกจากนี้ โ รงเรี ย นยั ง ได้ จั ด กิ จ กรรมที่ พั ฒ นาทั ก ษะ ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามสามารถในการคิ ด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา โดยครูผู้สอนได้จัดการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning ,กระบวนการวิทยาศาสตร์, PBL กระบวนการที่มีการใช้คาถาม
ปลายเปิดที่ส่งเสริมกระบวนการคิด การอภิปราย และโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดคานวณ ได้แก่ กิจกรรมศึ กษาดูงานนอกสถานที่ของ
นั กเรี ย นกิ จ กรรมฟั งบรรยาย การเรี ยนรู้ เป็ นกลุ่ ม เพื่ อเป็น การแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ น และให้ เกิ ด
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน โดยครูผู้สอนในแต่ละรายวิชา มอบหมายงานศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้น
การคิ ด วิ เ คราะห์ โดยให้ นั ก เรี ย นจั ด ท าโครงงานหรื อ งานวิ จั ย ทางวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ แ ละ
คอมพิวเตอร์ในทุกระดับชั้น เช่น การจัดกิจกรรม STEM Education, วิชานวัตกรรม, วิชาบูรณาการ และ
กิจกรรมฟิสิกส์สัประยุทธ์ และได้นาโครงงานเข้าร่วมการแข่งขัน ในระดับชาติ และนานาชาติ จนได้รับ
รางวัลต่างๆ มากมาย
1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
โรงเรียนมีรูปแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนเป็นนักคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกร
โดยบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM)
ในการเชื่อมโยงหรือแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 นวัตกรรมผ่านกระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ดังนี้
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กิจกรรมการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร

กิจกรรมการเรียนการสอน
นอกชั้นเรียน

การส่งเสริมนักเรียนเข้าแข่งขัน
ในรายการต่าง ๆ

กระบวนการ / วิธีการพัฒนา
1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหลักสูตร โดยสอดแทรกในรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรของ
โรงเรียนอย่างชัดเจน เช่น รายวิชาการสืบเสาะอย่างวิทยาศาสตร์ รายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ ทั้ง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย และรายวิชาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM ให้นักเรียนพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์ ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการแก้ปัญหา ฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และ
การนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นดังนี้ ครูออกแบบกิจกรรม
เพื่อให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
- ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยการสังเกต วิเคราะห์กรณีตัวอย่าง สืบค้น ระดม
ความคิด และนาเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ ให้นักเรียนเรียนรู้ผ่าน การกระตุ้นและเร้าความสนใจด้วยคลิป
วิดีโอ ด้วยตัวอย่างผลงานที่ผ่านการคิดสร้างสรรค์
- กิจกรรมฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์แบบต่าง ๆ กรอบการจัดกิจกรรม สามารถดาเนินการ
ได้ตามแนวทางต่อไปนี้ โดยการกาหนดสถานการณ์ที่เป็นปัญหาเพื่อให้นักเรียนได้ค้นหาปัญหา และคิดหา
วิธีการแก้ปัญหาด้วยวิธีการแก้ปัญหาในแนวทางใหม่ ๆ หรือฝึกการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการออกแบบเชิง
วิ ศ วกรรมศาสตร์ ต ามแนวทาง STEM และฝึ ก การเชื่ อ มโยงบู ร ณาการความรู้ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตัวอย่างกิจกรรม เช่น Craft Strick Catapults, Tower, Strong Bridge
ตัวอย่างกิจกรรม Craft Strick Catapults
สถานการณ์ที่กาหนดให้ สร้างแท่นปล่อยกระสุนที่สามารถยิ่งได้ไกลที่สุด โดยแท่นต้องแข็งแรง
และทามาจากอุปกรณ์ที่กาหนดให้

20
- กิจกรรมออกแบบนวัตกรรม ให้นักเรียนสารวจค้นหาปัญหาในชีวิตประจาวันที่นักเรียน
สนใจ เช่น ปัญหาจากบ้านพักคนชรา ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้นจากนั้นทาการคิดออกแบบนวัตกรรมเพื่อ
แก้ปัญหาดังกล่าวด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ทาการถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉาย ภาพ
ร่าง แบบจาลอง
2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนานักเรียนนอกชั้นเรียน ตัวอย่างเช่น
2.1) กิจกรรมฟังบรรยาย โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมมาให้ความรู้เพื่อกระตุ้นและ
สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
2.2) ค่ายวิชาการ กิจกรรมฐาน สะเต็ม Roller Coaster และAnimals for car และการจัด
กิจกรรมของห้อง Fab Lab ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2.3) กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ในโครงการ
สนุกคิดสัมฤทธิ์เรียนรู้ด้วยสะเต็มและนวัตกรรมการเรียนรู้ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม
2.4) กิจกรรมศึกษาดูงานสถานที่สาคัญ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
ศาลายา จังหวัดนครปฐม Tanland ดินแดนแห่งความสมดุล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และศึกษาดูงาน
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจาปี 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
3) การส่งเสริมนักเรียนเข้าแข่งขันในรายการต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น
3.1) การประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ Thailand ICT Awards (TICTA) 2019 และ การ
ประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นระดับเอเชียแปซิฟิก Asia Pacific ICT Alliance Awards 2019 (APICTA 2019)
3.2) การประกวด Global Link Singapore 2019
3.3) การประกวด INTERNATIONAL YOUNG SCIENTISTS INNOVATION EXHIBITION
(IYSIE)
3.4) การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ YSC 2020
3.5) การแข่งขันโครงการต้นกล้านวัตกรรมเกษตรไทย (Future Farm 2020)
3.6) ร่วมจัดแสดงผลงาน เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชัน IOT ในงาน
นิทรรศการ “Fabrication @ Thammasat University”
1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและ
สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม
โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร โดยเฉพาะใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เช่น การนาเสนองานวิจัยในรูปแบบ
ปากเปล่าและโปสเตอร์ ส่งเสริมการเรียนการสอน เทคโนโลยีหุ่นยนต์ และให้นักเรียนได้นาเสนอผลงาน
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ของตนเองโดยการเข้า ร่ ว มการแข่งขั นในระดั บต่างๆ รวมทั้ง ส่ งเสริมให้ นัก เรีย นสามารถใช้ง านชุ ด
โปรแกรมสานักงาน เช่น Microsoft Office ใช้ E-mail ในการติดต่อสื่อสาร และใช้สื่อสังคมออนไลน์
เช่น Facebook, Instagram ได้อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม
1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนได้จัดกิจกรรม โครงการ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ โครงการส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเอง เป็น
บุ ค คลแห่ ง การเรี ย นรู้ ทุ กกลุ่ มสาระ จั ดกิ จกรรมเสริม ทั กษะทางวิ ช าการ เพื่อ ยกระดั บคุ ณ ภาพและ
ผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ย น 8 กลุ่ มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมการจัดการศึกษานอก
หลั กสู ตร และเสริ มทักษะทางวิช าการเพื่อยกระดับคุณภาพผลสั มฤทธิ์ สร้างขวัญและกาลั งใจให้ กับ
นักเรียนที่ได้เกรดเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00 การพัฒนานักเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ การพัฒนา
ผลสั มฤทธิ์ท างการศึก ษาระดั บ ชาติขั้ น พื้ นฐาน (O-NET) โครงการที่ส่ ง เสริ ม และพัฒ นานัก เรีย นที่ มี
ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นต้น
1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมที่เน้น นักเรียนเป็นสาคัญ โดยออกแบบ
กิจ กรรมการเรี ยนรู้ ที่ส อดแทรกทักษะของนักเรียนให้ มีทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ มีการจัด
กิจ กรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการที่หลากหลาย ที่ส ามารถพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีการกาหนดกลุ่มการเรียนใน
รายวิชากิจกรรมชุมนุมตามสาขาอาชีพที่หลากหลายและครอบคลุมในสิ่งที่นักเรียนสนใจ และเปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้เลือกตามความถนัด กิจกรรมแนะแนว โดยกาหนดให้นักเรียนสามารถบอกหรือทากิจกรรม
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจได้อย่างน้อย 1 อาชีพ โครงการส่งเสริมการทาโครงงานและงานวิจัยสาหรับ
นักเรียนทุกระดับชั้นซึ่งประกอบด้วย โครงงานด้านวิทยาศาสตร์ โครงงานด้านคณิตศาสตร์ และโครงงาน
ด้านคอมพิวเตอร์ กิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิชาสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ และวิชานวัตกรรม กิจกรรมสะเต็มศึกษา กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขัน
โครงงานทุกประเภททั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ จัดโครงการสาน
สัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและศิล ปวัฒนธรรมไทย-มาเลเซีย และโครงการความร่วมมือกับ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียนชาวต่างชาติ
ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ที่กว้างขวาง สามารถนามาเป็นทักษะพื้นฐานตามความถนัดของตนเอง ซึ่ง
เป็นการเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่องานอาชีพในอนาคต
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1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
โรงเรี ย นตระหนั ก และเห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ของการส่ ง เสริม ให้ นั ก เรี ยนมี คุณ ลั กษณะที่ สั ง คม
ต้องการในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสานึก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลกตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และตาม
บุคลิกคุณลักษณะอันพึงประสงค์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ได้แก่ 1) มีความรักชาติ
ศาสน์ กษั ต ริ ย์ 2) มี ค วามภู มิ ใ จในความเป็ น ไทยและศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทย 3) มี จิ ต สาธารณะและมี
อุดมการณ์การณ์มุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศ 4) มีวินัยและมีความซื่อสัตย์สุจริต 5) มุ่งมั่นในการทางาน
และดารงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง 6) ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ รักการอ่านและการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 7) เห็น
คุณค่าของการเรีย นรู้จ ากการปฏิบั ติทดลองจริง 8) เห็ นคุณค่าและความส าคัญของการวิจัยและการ
ประดิษฐ์คิดค้น 9) มีจิตใจเปิดกว้าง เชื่อในเหตุผล เปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของตนเองได้ตามข้อมูลและ
หลักฐานใหม่ที่ได้รับ 10) รักและเห็นคุณค่าของการออกกาลังกาย นอกจากนี้มีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น
กตัญญูกตเวทีต่อบุพการีและผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เพื่อการอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
เป็ น คนดี ข องสั ง คม โดยด าเนิ น การพั ฒ นาโดยการจั ด กิ จ กรรม/ โครงการส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ด้ า น
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เช่น ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ค่ายพุทธบุตร
ค่ายอิสลามนาชีวิต โครงการพบพระ ฟังธรรม สัปดาห์ละครั้ง กิจกรรมเนื่องในวันสาคัญทางศาสนา ฯลฯ
นอกจากนี้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักเรียน เช่น กิจกรรมเปิดโลกชุมนุม ค่ายลูกเสือเนตรนารี
กิจกรรมจิตอาสา รวมทั้งกิจกรรมประจาวันของนักเรียน เช่น กิจกรรมหน้าแถวตอนเช้า การเคารพธงชาติ
ร้ องเพลงชาติ การสวดมนต์เจริ ญสติ การให้ ความร่ว มมือในกิจกรรมต่างๆ การปฏิบัติตามข้อตกลง
ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน การดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตนเอง การรักษาความสะอาดห้องนอน
การจัดกระเป๋า การจัดเก็บของใช้ การเล่นแบบมีกติกา ไปจนถึงการเป็นผู้ให้บริการผู้ใหญ่ การทักทาย
สวัสดี การทาความเคารพผู้ใหญ่ กิจกรรมเหล่านี้ส่งผลให้ นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดีงามซึ่งเป็นคุณลักษณะ
ที่ สั ง คมต้ อ งการและท าให้ แ ละนั ก เรี ย นเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเอง สามารถด าเนิ น ชี วิ ต ที่ ดี และสามารถ
สร้างสรรค์ทาประโยชน์ให้แก่ตนเอง ผู้อื่น และที่สาคัญยิ่งคือเพื่อประเทศชาติมีความเข้มแข็งและมั่นคง

1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
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โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย โดยการจัดกิจกรรม และ
โครงการ ต่างๆ ดังนี้
1) ส่งเสริมให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น แต่งกายเหมาะสม มีมารยาทงามอย่างไทย สัมมาคารวะ แสดงออกและเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ และอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น ชักชวน แนะนา เผยแพร่ ให้ผู้อื่น
ปฏิบัติตนในการอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย
2) ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เช่น ใช้ภาษาไทย
และเลขไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และชักชวน แนะนา ให้ผู้อื่นใช้ภาษาไทยและเลขไทยที่ถูกต้อง
เหมาะสม
3) ส่งเสริมให้นักเรียนอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น
ตระหนัก มีความรู้ และนาภู มิปัญญามาใช้ให้เหมาะสมกับชีวิตประจาวัน ร่วมกิจกรรมและอนุรักษ์ สืบ
ทอดภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น ชักชวน แนะนา เผยแพร่ให้ ผู้อื่นได้อนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญา
ไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลายสาหรับโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล นั้นเริ่มต้นจากการจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมนักเรียนทุกคนเพื่อให้เกิด
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวก่อนที่ทุกคนจะเข้าศึกษาต่อภายในโรงเรียน โดยทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมค่าย
สัมพันธ์นักเรียนใหม่ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 เพื่อเป็นการให้นักเรียนได้ทาความ
รู้จักในเบื้องต้นก่อนที่จะพบกับพี่ ๆ น้อง ๆ ระดับชั้นอื่น ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจการปรับตัวในการอยู่
ร่วมกัน ยอมรับในความแตกต่างทางสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนที่เข้ามาอยู่ร่วมกันทั้ง 4
จังหวัดชายแดนใต้ ภายในหอพักที่มีครูหอพักค่อยดูแลอย่างใกล้ชิด มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็น
นวัตกรรมที่โ ดดเด่น คือ X – RAY และ RE- X – RAY นักเรียนระดับชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 1- 6 เป็น
รายบุคคล ประจาทุกปีการศึกษา จึงทาให้เกิดเข้าใจในความแตกต่างของนักเรียน กระบวนการดังกล่าว
จัดทาโดย คณะผู้บริหาร คณะครูที่ปรึกษาทุกท่าน และครูหอพัก เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการจึงนาข้อมูล
ของนักเรียนไปสู่การจัดกิจรรมให้กับนักเรียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจในความเป็นพหุวัฒนธรรม ภายใต้
แนวคิดที่ว่า “ แตกต่างแต่ไม่แตกแยก ”
1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
โรงเรียนมีการจัดการส่งเสริมให้ นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม มีสุขนิสัยและรัก
ความสะอาด เป็ น ระเบี ย บ เรี ย บร้ อย ปฏิบัติตนตามสุ ขบัญญัติ ประการ มีสุ ขภาพร่างกายแข็งแรง
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สมบูรณ์ทั้ง สติปัญญา อารมณ์ และสังคมที่ดี และมีการจัดโครงการ กิจกรรมจิตสังคมอย่างสม่าเสมอและ
ต่อเนื่องทุกระดับครอบคลุมทั้งนักเรียนชายและหญิง
2. ผลการดาเนินงาน
2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน
2.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
จากการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คานวณส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ระดับยอดเยี่ยม
ตาราง 11 แสดงค่าร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่านคล่อง เขียนคล่อง จาแนก
ตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ จากสถิติการประเมินผลการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
ร้อยละจากการประเมินผลการอ่านคิดวิเคราะห์
ร้อยละของ
ค่า
และเขียน จาแนกตามระดับคุณภาพ
นักเรียน
ระดับชั้น เป้าหมาย
ที่สูงกว่าหรือ
ที่กาหนด
เท่ากับ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ค่าเป้าหมาย
ม.1
ร้อยละ 96 100.00
98.83
ม.2

100.00

ม.3

95.54

4.46

ม.4

98.16

1.84

ม.5

99.27

0.73

ม.6

99.94

0.06

98.83

1.17

รวมร้อยละเฉลี่ย
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ตาราง 12 ผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (CEFR) สาหรับนักเรียน ประจาปีงบประมาณ
2562 (ครั้งที่1)
ระดับผลการทดสอบ(คน)
จานวน
รวม วันที่ทาการ
ระดับชั้น
ผู้ทดสอบ(คน) A1
ทดสอบ
A2 B1 B2 C1 C2 (คน)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
94
75
16
3
- - 94 31 ก.ค. 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
96
74
18
4
- - 96 31 ก.ค. 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
96
63
30
3
- - 96 1 ส.ค. 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
146
76
59 10 1
- - 146 2 ส.ค. 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
144
79
57
6
2
- - 144 10 ก.ค. 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
145
68
61 13 3
- - 145 24 ก.ค. 2562
รวมทั้งสิ้น
721
435 241 39 6
- - 721
คิดเป็นร้อยละ
100
60.32 33.43 5.42 0.83 - - 100
ตาราง 13 ผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (CEFR) สาหรับนักเรียน
ประจาปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2)
ระดับผลการทดสอบ(คน)
จานวน
ระดับชั้น
ผู้ทดสอบ(คน) A1 A2 B1 B2 C1 C2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
94
71
18
5
- - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
96
70
20
6
- - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
96
58
33
5
- - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
146
68
63 12 3 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
144
71
60
8
5 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
145
61
65 15 4 - รวมทั้งสิ้น
721
399 259 51 12 - คิดเป็นร้อยละ
100
55.34 35.92 7.07 1.67 - -

รวม
(คน)
94
96
96
146
144
145
721
100

วันที่ทาการ
ทดสอบ
11-21 ก.พ. 2563
11-21 ก.พ. 2563
11-21 ก.พ. 2563
11-21 ก.พ. 2563
11-21 ก.พ. 2563
11-21 ก.พ. 2563
-
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2.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา
ตาราง 14 แสดงความสามารถในการคิ ดวิเ คราะห์ คิ ดอย่างมีวิ จารณญาณ อภิ ปรายแลกเปลี่ ย น
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา จาแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ
ร้อยละของนักเรียนในการคิดวิเคราะห์ฯ
ร้อยละของนักเรียน
จาแนกตามระดับคุณภาพ
ค่าเป้าหมาย
ระดับชั้น
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ
ที่กาหนด
ปาน
กาลัง
ค่าเป้าหมาย
ยอดเยี่ยม ดีเลิศ
ดี
กลาง พัฒนา
ม.1
96.00
100.00
ร้อยละ 98.01
ม.2

96.00

100.00

-

-

ม.3

96.00

86.11

13.89

-

ม.4

96.00

100.00

-

-

-

-

ม.5

96.00

100.00

-

-

-

-

ม.6

96.00

100.00

-

-

-

-

98.01

1.99

-

-

-

รวมร้อยละเฉลี่ย

-

-

-

-

2.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหลักสูตร โดยสอดแทรกในรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
ของโรงเรียนในรายวิชาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทาให้นักเรียนเป็นนักคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกร
โดยผ่านกระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ตาราง 15 แสดงความสามารถในการสร้างนวัตกรรม จาแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ
จานวนนักเรียนในการสร้างนวัตกรรม
ร้อยละ
ร้อยละของนักเรียน
จาแนกตามระดับคุณภาพ
ระดับชั้น ค่าเป้าหมาย
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ
ยอด
ปาน กาลัง
ดีเลิศ
ที่กาหนด
ค่าเป้าหมาย
ดี
เยี่ยม
กลาง พัฒนา
ม.4
77
28
36
2
72.42
ร้อยละ
ม.6
97
32
15
89.58
75.00
รวมร้อยละเฉลี่ย

174

60

51

2

-

81.53
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2.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินไม่ต่ากว่า 3 ในรายวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศและวิทยาการคานวณ จานวน 750 คน คิดเป็นร้อยละ 99.60 จากนักเรียนที่เข้าเรียนทั้งหมด
753 คน
2.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทาให้นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) มากกว่า 3.00 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จานวน 756
คน คิดเป็นร้อยละ 99.47 จากนักเรียนทั้งหมด 760 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562)
ตาราง 16 แสดงจ านวนและค่ า ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นทุ ก ระดั บ ชั้ น ที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
สูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนกาหนด จาแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
นักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ์ฯ
ค่าเป้าหมาย นักเรียน
เท่ากับและสูงกว่าเป้าหมาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่โรงเรียน
ทั้งหมด
ที่กาหนด
กาหนด
(คน)
จานวน (คน) คิดเป็นร้อยละ
1. ภาษาไทย
ร้อยละ 75
760
100.00
760
2. คณิตศาสตร์

ร้อยละ 75

760

606

79.74

3. วิทยาศาสตร์

ร้อยละ 75

760

733

96.45

4. สังคมศึกษา ฯ

ร้อยละ 75

760

758

99.74

5. ภาษาต่างประเทศ

ร้อยละ 75

760

651

85.66

6. สุขศึกษาและพลศึกษา

ร้อยละ 75

760

100.00
760
7. ศิลปะ
ร้อยละ 75
760
755
99.34
8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ร้อยละ 75
215
215
100.00
*** จานวนนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ทั้งหมด 764 คน เข้าเรียน 760 คน เข้าร่วม
โครงการ AFS จานวน 4 คน
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จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทาให้ นั ก เรี ย นมี ผ ลการเรี ย นเฉลี่ ย (GPA) มากกว่ า 3.00 ภาคเรี ย นที่ 2 ปีก ารศึ กษา 2562 จ านวน
749 คน คิดเป็นร้อยละ 99.20 จากนักเรียนทั้งหมด 755 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)
ตาราง 17 แสดงจานวนและค่าร้อยละของนักเรียนทุกระดับชั้นที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนกาหนด จาแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
นักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ์ฯ
ค่าเป้าหมาย นักเรียน
เท่ากับและสูงกว่าเป้าหมาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่โรงเรียน
ทั้งหมด
ที่กาหนด
กาหนด
(คน)
จานวน (คน) คิดเป็นร้อยละ
1. ภาษาไทย
ร้อยละ 75
755
754
99.87
2. คณิตศาสตร์
ร้อยละ 75
755
582
77.09
3. วิทยาศาสตร์

ร้อยละ 75

611

594

97.22

4. สังคมศึกษาฯ

ร้อยละ 75

755

752

99.60

5. ภาษาต่างประเทศ

ร้อยละ 75

755

632

83.71

6. สุขศึกษาและพลศึกษา

ร้อยละ 75

755

754
99.87
7. ศิลปะ
ร้อยละ 75
755
744
98.54
8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ร้อยละ 75
357
338
94.68
*** จานวนนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ทั้งหมด 762 คน เข้าเรียน 755 คน เข้าร่วม
โครงการ AFS จานวน 7 คน

29
ตาราง 18 แสดงความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ จาแนกตามรายวิชาและปีการศึกษา
ระดับชั้น ม.3
ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติ เปรียบเทียบค่าพัฒนากับปีที่ผ่านมา
2560
2561
2562
วิชา
ค่า คิดเป็น
ค่า คิดเป็น
ค่า
คิดเป็น
ค่าที่ได้
ค่าที่ได้
ค่าที่ได้
พัฒนา ร้อยละ
พัฒนา ร้อยละ
พัฒนา ร้อยละ
ภาษาไทย
69.53 4.41 4.41 79.44 9.91 9.91 76.45 -2.99
คณิตศาสตร์

66.29

-3.44

-

72.31

6.02

6.02

72.59

0.28

0.28

วิทยาศาสตร์

51.78

-4.35

-

58.14

6.36

6.36

45.97 -12.17

ภาษาอังกฤษ

44.77

-2.92

-

44.77

0

0

51.83

7.06

7.06

ค่าเฉลี่ยรวม

58.09

-1.06

-

63.67

4.66

4.66

61.71

-1.96

-

-

4 กลุ่มสาระฯ
ตาราง 19 แสดงความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ จาแนกตามรายวิชาและปีการศึกษา
ระดับชั้น ม.6
ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติ เปรียบเทียบค่าพัฒนากับปีที่ผ่านมา
2560
2561
2562
วิชา
ค่า คิดเป็น
ค่า
คิดเป็น
ค่า
ค่าที่ได้
ค่าที่ได้
ค่าที่ได้
พัฒนา ร้อยละ
พัฒนา ร้อยละ
พัฒนา
ภาษาไทย
66.89 -7.23
66.68
-0.21
60.14 -6.58

คิดเป็น
ร้อยละ
-

คณิตศาสตร์

52.13

-1.94

-

66.50

14.37

14.37

54.31

-12.19

-

วิทยาศาสตร์

42.54

-1.66

-

43.86

1.32

1.32

44.17

0.31

0.31

สังคมศึกษาฯ

46.03

-3.19

-

44.73

-1.3

-

46.40

1.67

1.67

ภาษาอังกฤษ

41.06

-1.68

-

46.10

5.04

5.04

41.57

-4.53

-

ค่าเฉลี่ยรวม

51.89

-3.14

-

55.44

3.84

3.84

49.31

-6.13

-

5 กลุ่มสาระฯ
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2.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
จากการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดแทรกทักษะของนักเรียนในการมีทักษะอาชีพ ทาให้
นักเรียนมีความสามารถในการทางานอย่างเป็นระบบ โดยมีการวางแผนการทางาน ดาเนินงานตามแผน
อย่างรอบคอบ มีการตรวจสอบทบทวนการทางานเป็นระยะ ๆ จนงานที่ดาเนินการบรรลุผลสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กาหนดจนสาเร็จอย่างมีคุณภาพ ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน
และภูมิใจในผลงานของตนเอง สามารถทางานเป็นหมู่คณะได้ มีความรู้สึกที่ดีต่ ออาชีพสุจริต สามารถ
บอกแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
ตาราง 20 แสดงความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ จาแนกตามระดับชั้นและระดับพฤติกรรม
ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน
ในการจัดการและเจตคติที่ดพี ร้อมที่จะศึกษาต่อ
ร้อยละของนักเรียน
การทางานหรืองานอาชีพ จาแนกตามระดับ
ค่าเป้าหมาย
ระดับชั้น
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ
คุณภาพ
ที่กาหนด
ค่าเป้าหมาย
ยอด
ปาน กาลัง
ดีเลิศ
ดี
เยี่ยม
กลาง พัฒนา
ม.1
ร้อยละ
100
ร้อยละ
100.00
90.00
ม.2
100
ม.3

100

-

-

-

-

ม.4

100

-

-

-

-

ม.5

100

-

-

-

-

ม.6

100

-

-

-

-

-

-

-

รวมร้อยละเฉลี่ย

-

100
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2.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน
2.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
ตาราง 21 แสดงผลการประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ข องนั ก เรี ย น ปี ก ารศึ ก ษา 2562
ภาคเรียนที่ 1/2562
จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์)
ระดับชั้น ค่าเป้าหมาย
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ม.1
96
100
100
ม.2
96
98.25
1.75
100
ม.3
96
100
100
ม.4
96
93.79
6.21
100
ม.5
96
100
100
ม.6
96
93.79
6.21
100
เฉลี่ยร้อยละ
96
97.37
2.63
100
ตาราง 22 แสดงผลการประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ข องนั ก เรี ย น ปี ก ารศึ ก ษา 2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
ค่าเป้าหมาย
จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์)
ระดับชั้น
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ม.1
96
100
100
ม.2
96
92.11
7.89
100
ม.3
96
95.37
4.63
100
ม.4
96
100
100
ม.5
96
100
100
ม.6
96
100
100
เฉลี่ยร้อยละ
96
98.16
1.84
100
-
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ตาราง 23 แสดงจานวนนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีศรีจุฬาภรณ์และนักเรียนมีความประพฤติ
ยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น

จานวนนักเรียน
ทั้งหมด (คน)

จานวนนักเรียนที่
ได้รับเกียรติบัตร
นักเรียนศรีจุฬาภรณ์

นักเรียนมีความประพฤติ
ยอดเยี่ยม
(คน)

(คน)
ม.1

105

103

103

ม.2

114

110

110

ม.3

108

63

63

ม.4

146

117

117

ม.5

144

99

99

ม.6

145

71

71

รวม

762

563

563

73.88

73.88

เฉลี่ยร้อยละ

ตาราง 24 แสดงรางวัล การแข่งขัน ที่นักเรียนได้รับด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ระดับชาติและนานาขาติ
ภาคเรียนที่ 1/2562
ภาคเรียนที่ 2/2562
ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ
ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ
1
4
32
5
ตาราง 25 แสดงผลการประเมินโครงงานของนักเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยมไม่ต่ากว่าร้อยละ 96 ขึ้นไป
ร้อยละของนักเรียนในการคิดวิเคราะห์ฯ
ร้อยละของนักเรียน
จาแนกตามระดับคุณภาพ
ค่าเป้าหมาย
ที่สูงกว่าหรือ
ระดับชั้น
ที่กาหนด
เท่ากับ
ปาน
กาลัง
ยอดเยี่ยม ดีเลิศ
ดี
ค่าเป้าหมาย
กลาง พัฒนา
ม.1
96
100
ม.2

96

100

-

-

ม.3

96

86.11

13.89

-

-

-

ร้อยละ 96
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ร้อยละของนักเรียนในการคิดวิเคราะห์ฯ
จาแนกตามระดับคุณภาพ
ค่าเป้าหมาย
ระดับชั้น
ที่กาหนด
ปาน
กาลัง
ยอดเยี่ยม ดีเลิศ
ดี
กลาง พัฒนา
ม.4
96
100
ม.5

96

100

-

-

-

-

ม.6

96

100

-

-

-

-

รวมร้อยละเฉลี่ย

98.01

1.99

-

-

-

ร้อยละของนักเรียน
ที่สูงกว่าหรือ
เท่ากับ
ค่าเป้าหมาย

2.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
นักเรียนเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่างๆ มีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น ร้อยละ 80 อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป
ตาราง 26 แสดงความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย จาแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ
ร้อยละของนักเรียนที่มีความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย จาแนกตามระดับคุณภาพ
ร้อยละของนักเรียน
ค่า
ปาน
กลาง
2140.99

กาลัง
พัฒนา
020.99

ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ
ค่าเป้าหมาย

300.00 54.70

-

15.30

84.70

ในระดับ

30.00

55.80

-

14.20

85.80

ดีขึ้นไป

40.00

46.70

-

13.30

86.70

45.45

32.54

-

12.97

87.08

ม.5

50.00

35.70

-

14.30

85.70

ม.5

80.00

15.20

-

4.80

95.20

45.91

40.11

-

12.48

87.54

ระดับชั้น

เป้าหมาย
ที่กาหนด

ม.1

80

ม.2
ม.3
ม.4

รวมร้อยละเฉลี่ย

ยอดเยี่ยม
81-100

-

9.09

1.52

ดีเลิศ
6180.99

ดี
4160.99

จากตาราง นักเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 87.54 มีนักเรียนต่ากว่าที่ตั้งไว้ ร้อยละ 12.48
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2.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
ผลที่เกิดจากการพัฒ นาทาให้ นักเรียนสามารถอยู่ร่ว มกันภายในโรงเรียนได้อย่างมีความสุ ข
เหมือนอยู่บ้านของตนเอง ไม่มีการทะเลาะวิวาท หรือ ความขัดแย้งใด ๆ เกิดขึ้นภายในโรงเรียน นักเรียน
ส่วนใหญ่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีการแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ มีการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ด้วยความเข้าใจ นักเรียนเป็นบุคคลที่ยอมรับและเห็นคุณค่าในความเป็นสังคม พหุวัฒนธรรม เข้าใจและ
ยอมรับบนความแตกต่างทางด้านสังคม ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นอย่างดี เห็นได้จากข้อมูล X – RAY
และ RE- X – RAY นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 เป็นรายบุคคล ประจาทุกปีการศึกษา และผล
การประเมินการมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนดาเนินการจัดให้
ตาราง 27 แสดงการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย จาแนกตามระดับชั้น
และระดับคุณภาพ
ร้อยละของนักเรียนที่ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย
ร้อยละ
ร้อยละของนักเรียน
จาแนกตามระดับคุณภาพ
ระดับชั้น ค่าเป้าหมาย
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ
ที่กาหนด
ค่าเป้าหมาย
ยอด
ปาน กาลัง
ดีเลิศ
ดี
เยี่ยม
กลาง พัฒนา
ม.1
98.00
100
ร้อยละ
100.00
ม.2
98.00
100
ม.3

98.00

100

-

-

-

-

ม.4

98.00

100

-

-

-

-

ม.5

98.00

100

-

-

-

-

ม.6

98.00

100

-

-

-

-

100

-

-

-

-

รวมร้อยละเฉลี่ย

2.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
ตาราง 28 จานวนและค่าร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 3 ขึ้นไป
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
นักเรียนทั้งหมด
นักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ์ฯ
คิดเป็น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
(คน)
ระดับ 3 ขึ้นไป (คน)
ร้อยละ
1
106
106
100.00
2
115
115
100.00
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ระดับ
นักเรียนทั้งหมด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
(คน)
3
108
4
145
5
142
6
144
รวมร้อยละเฉลี่ย

นักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ์ฯ
ระดับ 3 ขึ้นไป (คน)
108
145
142
144
760

คิดเป็น
ร้อยละ
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

ตาราง 29 จานวนและค่าร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 3 ขึ้นไป
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
นักเรียนทั้งหมด
นักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ์ฯ
คิดเป็น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
(คน)
ระดับ 3 ขึ้นไป (คน)
ร้อยละ
1
105
105
100.00
2
114
114
100.00
3
108
108
100.00
4
142
142
100.00
5
142
142
100.00
6
144
144
100.00
รวมร้อยละเฉลี่ย
755
100.00
3. แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
3.1 สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา
จุดเด่น
1) ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนา
การสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีทักษะ
ในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดคานวณ
2) นักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาไทย และการคิดคานวณในระดับดีเยี่ยม
3) นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา

จุดควรพัฒนา
1) พัฒนานักเรียนด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
2) นักเรียนขาดความสามารถการใช้
ภาษาต่างประเทศในการนาเสนอผลงาน
3) สร้างแรงจูงใจในการสร้างนวัตกรรมให้มากขึ้น
เช่น พาไปศึกษาสภาพปัญหาหรือข้อจากัด
ทรัพยากรที่มีอยู่ชุมชน เพื่อสร้างนวัตกรรม
ตามความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุด
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จุดเด่น
4) ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการ
พัฒนาในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายและเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
5) ครูมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการทาโครงงาน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์
6) โรงเรียนเสริมความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมของนักเรียนอย่างชัดเจน ทั้งการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในหลักสูตรและกิจกรรมการ
เรียนรู้พัฒนานักเรียนนอกชั้นเรียนหรือกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
7) นักเรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
และเห็นคุณค่าของนวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือชุมชน
8) มีการวัดผล/ประเมินผลอย่างเป็นระบบร่วมกับ
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง
12 โรงเรี ยน และน าผลมาพั ฒ นาศั ก ยภาพของ
นักเรียน
9) โรงเรี ย นมี ศั ก ยภาพในการสนั บ สนุ น ในการ
สร้างนวัตกรรม และส่งแข่งขันในเวทีต่าง ๆ
10) นั ก เรี ย นสามารถเข้ า ร่ ว มแข่ ง ขั น ในเวที
ระดับประเทศและนานาชาติ
11) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับ
ดีเลิศ
12) นักเรียนมีผลการทดสอบทางศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐานสูง เมื่อเทียบกับโรงเรียน
ในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน
13) นักเรียนมีทักษะในการทางาน มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ รักการทางาน สามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได ทางานให้บรรลุผลสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีก่ าหนดไดเป็นอย่างดี
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต โดยมีผลงาน
เป็นที่ประจักษ์

จุดควรพัฒนา
4) ส่งเสริม/สนับสนุนการเข้าร่วมประกวดหรือ
แข่งขันการสร้างสรรค์นวัตกรรมในเวทีการแข่งขัน
ที่หลากหลาย เพื่อหาประสบการณ์ และเผยแพร่
องค์ความรู้สู่ชุมชนและสังคม
5) นักเรียนมีผลการทดสอบทางศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐานต่า เมื่อเทียบกับโรงเรียนในกลุ่ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ด้วยกัน
6) วางแผนการจัดโครงการที่ส่งเสริม สนับสนุน
ด้านภาษาให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมี
ทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น
7) มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมี
คุณธรรมและจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ให้หลากหลายขึ้น
8) โครงการต่าง ๆ ควรจัดให้นักเรียนสามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบทั้ง 5 ระดับ ตามเกณฑ์
พิจารณา
9) จัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น
เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ความแตกต่าง
และความหลากหลายทางสังคม ศาสนาและ
วัฒนธรรม สร้างเสริมให้ครอบคลุมทุกชั้นเรียน
10) เปลี่ยนสถานที่จัดกิจกรรม
11) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ต่อเนื่องระหว่าง
สถานศึกษา

37
จุดเด่น
14) นักเรียนเกิดความชื่นชอบและสามารถเลือก
เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมตามสาขาอาชีพที่นักเรียน
สนใจ
15) นักเรียนทุกคนมีการทาโครงงานและงานวิจัย
ตามสาขาที่ตนเองถนัดและสนใจ
16) ครูทุกกลุ่มสาระมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการ
พัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมที่เน้นนักเรียน
เป็นสาคัญ มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เน้นทักษะของนักเรียนให้มีทักษะอาชีพและ
ทักษะการเรียนรู้
17) นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของกลุ่ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
18) นักเรียนมีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ
มีความเอื้ออารีต่อผู้อื่น และมีความกตัญญูกตเวที
19) นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง และสามารถ
แสดงออกได้ตามศักยภาพ
20) นักเรียนได้รับการฝึกฝนทักษะและ
ประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีอย่างเต็มความสามารถ อันจะเป็น
พื้นฐานของการเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์
นักพัฒนา ในอนาคต
21) นักเรียนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขใน
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
22) นักเรียนส่วนใหญ่มีความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย
23) นักเรียนภายในโรงเรียนมาจาก 4 จังหวัด
ชายแดนใต้ ซึ่งมีความหลากหลายทางสังคม
และวัฒนธรรม แต่นักเรียนสามารถยอมรับและ
อยู่ร่วมกันได้ โดยปราศจากความขัดแย้งให้พบ
เห็น

จุดควรพัฒนา
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จุดเด่น
24) นักเรียนสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันภายใน
หอพักได้อย่างมีความสุข นักเรียนช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันเป็นอย่างดีทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้อง ไม่มีการ
แบ่งแยกระดับชั้นหรือจังหวัด
25) การให้ความร่วมมือของนักเรียน
26) การเอาใจใส่ดูแลสุขภาพของนักเรียน
27) นักเรียนมีจิตสาธารณะสนใจเข้าร่วมกิจกรรม
จิตสังคมสม่าเสมอ

จุดควรพัฒนา

3.2 วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะนามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป
1) ส่งเสริมและปลูกฝังเจตคติที่ดีในด้านนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัวให้มากขึ้น
2) ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
3) ส่งเสริมและปลูกฝังเจตคติที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจในการทาโครงงานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสบความสาเร็จในระดับชาติและนานาชาติ
4) ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อนาไปใช้ในการนาเสนอโครงงาน
5) ส่งเสริมให้นักเรียนมีการสร้างนวัตกรรม โครงงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพิ่ม
มากขึ้น
6) การเพิ่มความหลากหลายของกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม/พัฒนาความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมของนักเรียน
7) การกระตุ้น/ผลักดันให้นักเรียนเข้าร่วมการประกวดหรือแข่งขันการสร้างสรรค์นวัตกรรมใน
เวทีการแข่งขันที่หลากหลาย
8) วิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาระดับผลการสอบ
9) จัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมถึงมาตรฐาน ตัวชี้วัด ที่ใช้สอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน เพื่อพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น
10) ติดตามการปรับผลการเรียนของนักเรียนกรณีไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
11) จัดให้มีการบูรณาการชั้นเรียนเพื่อลดภาระงานของนักเรียนและมีการกาหนดรายละเอียด
ชิ้นงานชัดเจน
12) มีการจัดคลินิกวิชาการให้กับนักเรียน
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13) ส่งเสริมนักเรียนให้มีการทาโครงงานหรือนวัตกรรมตามความสนใจของเพื่อเข้าร่วม
การแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น
14) จัดโครงการที่ส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศให้มากขึ้น
15) การบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
16) การดาเนินกิจกรรมในคาบกิจกรรมพัฒนานักเรียน ด้วยการให้นักเรียนได้ทางานร่วมกันเป็น
กลุ่ม ทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในโรงเรียน
17) จัดโครงการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้หลากหลาย
18) การปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยสอดแทรกในกิจวัตรประจาวัน
19) โครงการต่าง ๆ ควรจัดให้นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ครบทั้ง 5 ระดับ ตามเกณฑ์
พิจารณา
20) จัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ความแตกต่าง
และความหลากหลายทางสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
21) เชิญผู้รู้/วิทยากรในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
ในการสร้างความตระหนักและความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และความหลากหลายสังคม
ศาสนา และวัฒนธรรม
22) สนับสนุนอุปกรณ์ ออกกาลังกาย
23) ให้ความรู้การออกกาลังกายที่เหมาะสมกับเพศ วัยนักเรียน
24) จัดกิจกรรมที่หลากหลายตามความสนใจและความถนัดของนักเรียน
4. นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดีด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
1) ระบบพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
2) โครงงานคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และงานวิจัย
3) Home in school ระบบ X-Ray Re-X-Ray นักรียนเป็นรายบุคคล
5. ร่องรอยหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน
5.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
1) หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ
2) แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียน (ปพ.5) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
- การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปีการศึกษา 2562
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- ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปีการศึกษา 2562
3) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (โอเน็ต) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษา
ปีที่ 6
4) รายงานโครงการสอนเสริมทางด้านวิชาการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เพื่อเตรียม
สอบโอเน็ต
5) แบบวิเคราะห์นักเรียนของครูผู้สอนแต่ละรายวิชา
6) การส่งเสริมการอ่าน
- รายงานโครงการส่งเสริมการอ่าน
- รายงานโครงการส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ
- แบบสรุปบันทึกการอ่านกิจกรรมพัฒนานักเรียน
7) รูปแบบของข้อสอบวัดประเมินผลทุกรายวิชา
8) ผลการทดสอบ CEFR ทุกระดับชั้น ประจาปีการศึกษา 2562
9) การแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยระดับนานาชาติกับโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ
- รายงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ประเทศญี่ปุ่น
- รายงานโครงการสานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรม (ไทยมาเลเซีย)
10) รายงานโครงการนาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น ม.6 กลุ่มโรงเรียน
วิทยาศาสตร์(ภาคใต้)
13) รางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ
14) เอกสารรวมบทคัดย่อโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
15) รายงานโครงการฟังบรรยายและศึกษาดูงานนอกสถานที่
16) รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
17) รายงานโครงการส่งเสริมโครงงานวิทยาศาสตร์/งานวิจัย
18) รายงานโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
5.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา
1) การแลกเปลี่ยนผลงานวิจัย/ การแข่งขันระดับนานาชาติกับโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ
เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม ญี่ปุ่น และฟิลิปปินส์
- รายงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ประเทศญี่ปุ่น
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- การแข่งขันนาเสนอโครงงานระดับนานาชาติในงาน International Science and
Invention Fair 2019 ระหว่างวันที่ 21-25 มิถุนายน 2562 ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
- รายงานสรุปการจัดงาน PCCST ACADEMIC FESTIVAL AND SCIENCE FAIR 20172019
- รายงานสรุปผลการแข่งขัน Thailand-Japan Game Programing HACKATHON-การแข่งขันการนาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง 4 รายการ ได้แก่ โครงงานฟิสิกส์ โครงงานเคมี โครงงานชีววิทยา และโครงงานคณิตศาสตร์
- รายงานสรุปผลการแข่งขันงานหุ่นยนต์นานาชาติและโอลิมปิกอังกฤษ 2017 ซึ่งได้รับ
รางวัลเหรียญทองระดับอาเซียน 2 รายการ
- รายงานสรุปผลการแข่งขัน SAMURA 6th International Cultural, Science
and Education Festival 2017 (SICSEF 2017) ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทอง 2 รายการ เหรียญเงิน 1
รายการ และ เหรียญทองแดง 3 รายการ
2) การแลกเปลี่ยนผลงานวิจัย/ การแข่งขันระดับชาติ
- รายงานกิจกรรมการนาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (กลุ่มภาคใต้) ครั้งที่ 3 ประจาปี 2562 The 3rd
PCSHS Science Math and Technology Symposium 2019 ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2562 ณ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
- รายงานสรุปผลการแข่งขันโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fab Lab)
- รายงานสรุปผลการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์
- รายงานสรุปผลโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม (Globe)
- รายงานสรุปผลกิจกรรมค่ายโครงงานคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- รายงานสรุปผลการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC)
- รายงานสรุปผลการแข่งขันอากาศยานปีกหมุนหนูน้อยจ้าวเวหา ชายแดนใต้
ประจาปี 2661 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
- รายงานสรุปผลการแข่งขันนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์
- รายงานสรุปผลการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC)
- รายงานสรุปผลการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ระดับชาติ (ภาคใต้) ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2562
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- รายงานสรุปผลการเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสาหรับเด็กและเยาวชน Junior Science Talent Project (JSTP) “การแข่งขันคอมพิวเตอร์
โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา”
3) รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
4) รายงานโครงการส่งเสริมโครงงานวิทยาศาสตร์/งานวิจัย
5) รายงานโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
6) รายงานโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาหรับเด็กและเยาวชน
7) แบบประเมินผลการเรียนในรายวิชาโครงงาน
การแข่งขันการนาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ
การแข่งขันงานหุ่นยนต์นานาชาติและโอลิมปิกอังกฤษ
2017 และการแข่งขันงาน SAMURA 6th
International Cultural, Science and Education
Festival 2017 (SICSEF 2017)
การแข่งขันอากาศยานปีกหมุน หนูน้อยจ้าวเวหา
ชายแดนใต้ ประจาปี 2661
การแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภาคใต้) ระหว่างวันที่
8-10 มกราคม 2562
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสาหรับเด็กและเยาวชน
การนาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีฯ
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การแข่งขันนาเสนอโครงงานระดับชาติในงาน
International Science and Invention Fair 2019
ระหว่างวันที่ 21-25 มิถุนายน 2562 ณ เมืองบาหลี
ประเทศอินโดนีเซีย
การนาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ
ณ ประเทศสิงคโปร์

5.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
1) หลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรชั้น ม.ปลาย

2) คู่มือวัดผลประเมินผล
3) แผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ

4) โครงการ / กิจกรรม ต่างๆดังนี้
โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนผู้มี
ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์
กิจกรรมสะเต็มและนวัตกรรม
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ค่ายวิชาการและฝึกประสบการณ์งานวิจัย

5) รายงานสรุปผลโครงการ / กิจกรรม ต่างๆ ดังนี้
ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถ
พิเศษด้านวิทยาศาสตร์
กิจกรรมสะเต็มและนวัตกรรม

ค่ายวิชาการและฝึกประสบการณ์งานวิจัย

6) เว็บไซต์ผลการแข่งขัน ดังนี้
ร่วมจัดแสดงผลงาน Fabrication

7) สาร จ.ภ. ดังนี้
เดือนกรกฎาคม 2562

เดือนตุลาคม 2562
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เดือนพฤศจิกายน 2562

เดือนธันวาคม 2562

เดือนกุมภาพันธ์ 2563

5.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและ
สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม
1) แบบสารวจ รายชื่อ E-mail
2) การกลุ่มสังคมออนไลน์ต่างๆ ในการติดต่อสื่อสารในการจัดการเรียนการสอน และดูแล
ช่วยเหลือ
3) เกียรติบัตร โล่ รางวัล จากการแข่งขันสาขาเทคโนโลยี
4) ชิ้นงานของนักเรียนเช่น โปสเตอร์โครงงาน, รายงาน, การนาเสนอด้วยคอมพิวเตอร์
5) การการเรียนการสอนผ่านระบบ Google Classroom
6) โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7) การใช้เทคโนโลยีในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียน
8) สื่อประกอบการสอน
9) website และ facebook โรงเรียน
10) ผลการเรียนในกลุ่มวิชาเทคโนโลยี
5.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
1) รายงานสรุปผลการทดสอบระดับชาติปีการศึกษา 2561,2562
2) แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียน (ปพ.5)
3) รางวัลแห่งความดี
4) สาร จภ. สตูล ฉบับรายวัน รายเดือน และรายปี
5) รายงานโครงการคลินิกวิชาการ
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6) รายงานโครงการสอนเสริมทางวิชาการ
7)รายงานสรุปผลการติดตามนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์
8) รายงานสรุปผลการติดตามการเรียนการสอนประจาวันและสรุปประจาภาคเรียน
5.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1) แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนที่มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพสุจริตตามที่ตนเองสนใจ
2) รายงานโครงการส่งเสริมโครงงานวิทยาศาสตร์/งานวิจัย โครงงาน หรืองานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
3) รายงานโครงการแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยระดับนานาชาติกับโรงเรียนเครือข่ายใน
ต่างประเทศ
4) รายงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ประเทศญี่ปุ่น
5) รายงานโครงการสานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรม (ไทยมาเลเซีย)
6) รายงานโครงการฟังบรรยายและศึกษาดูงานนอกสถานที่
7) รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
8) รายงานโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
9) รายงานกิจกรรมการนาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (กลุ่มภาคใต้) ครัง้ ที่ 3 ประจาปี 2562 The 3rd PCSHS
Science Math and Technology Symposium 2019 ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
10) รายงานโครงการเปิดโลกชุมนุม
11) รายงานสรุปการจัดงาน PCCST ACADEMIC FESTIVAL AND SCIENCE FAIR 20172019
12) รายงานกิจกรรมการเข้าค่ายต่างๆ
13) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
14) รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
15) รายงานสรุปโครงการพี่สอนน้อง
16) ภาพถ่ายกิจกรรม
- ฟังบรรยายการสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
http://www.pccst.ac.th/news_15-1-63.html
- Math Gifted ม.ปลาย ภาคใต้
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http://www.pccst.ac.th/news_18-1-63.html
- การแสดงสี่ภาค นักเรียน ม.5
http://www.pccst.ac.th/news_16-1-63-1.html
- นักเรียนทุนเยาวชน AFS และทุนต่างประเทศ
http://www.pccst.ac.th/pccst_honor_afs.html
- รางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
http://www.pccst.ac.th/pccst_honor_arts.html
- โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น SAKURA Exchange in Science ณ มหาวิทยาลัย
Oita ประเทศญี่ปุ่น http://www.pccst.ac.th/news_4-11-62-1.html
- TAI Festival 2019 (Thai,ASEN and International Festival)
http://www.pccst.ac.th/news_2-08-62.html
- ฟังบรรยายด้านบุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ์
http://www.pccst.ac.th/news_10-12-62-1.html
- โครงการ SME Intergrated Camp 2019
http://www.pccst.ac.th/news_15-11-62.html
5.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน
5.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
1) ปพ. 5/ สมุดบันทึกกิจกรรมพัฒนานักเรียน/ สาร จ.ภ สตูล/ วารสารรางวัลแห่งความดี
2) รายงานโครงการพี่สอนน้อง / โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่
3) รายงานโครงการวิทยาศาสตร์สัญจร/ โครงการ ICT สัญจรเพื่อน้อง
4) รายงานสรุปโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
กลุ่มภาคใต้
5) รายงานสรุปโครงการค่ายพุทธบุตร / โครงการพบพระ ฟังธรรม สัปดาห์ละครั้ง
6) รายงานโครงการรอมฎอนสัมพันธ์/ค่ายอิสลามนาชีวิต
7) รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสาคัญทางศาสนา
8) รายงานสรุปผลกิจกรรมค่ายลูกเสือเนตรนารี
9) รายงานสรุปผลกิจกรรมปลูกป่าชายเลน รับบริจาคเพื่อบ้านเอมิเรตส์
10) รายงานสรุปโครงการแคแสดเกม/ กีฬาประเพณี
11) ภาพถ่ายกิจกรรมของนักเรียน
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5.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
1) สมุดบันทึกกิจกรรมพัฒนานักเรียน
2) หลักสูตรข้าวไทย
3) สรุปโครงการ/กิจกรรมต่างๆ/ชิ้นงาน
- กิจกรรมการแสดง 4 ภาค http://www.pccst.ac.th/news_16-1-63-1.html
- กิจกรรมค่ายอิสลามนาชีวิต http://www.pccst.ac.th/news_23-11-62.html
- กิจกรรมงานลอยกระทง http://www.pccst.ac.th/news_13-11-62.html
- กิจกรรมพิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
http://www.pccst.ac.th/news_7-08-62-1.html
- กิจกรรมThai,ASEN and Interna tional Festival
http://www.pccst.ac.th/news_2-08-62.html
- กิจกรรมแห่เทียนพรรษา http://www.pccst.ac.th/news_11-07-62.html
- กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา http://www.pccst.ac.th/news_9-07-62.html
- กิจกรรมค่ายพุทธบุตร http://www.pccst.ac.th/news_14-06-62.html
5.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
1) เอกสาร X – RAY และ RE- X – RAY นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1- 6 เป็ น
รายบุ ค คล ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2562 ของคณะผู้ บ ริ ห าร คณะครู ที่ ป รึ ก ษา และครู ห อพั ก
2) รายงานสรุ ปผลการดาเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน และ ภาพ
กิจกรรม เช่น กิจกรรมค่ายสัมพันธ์นักเรียนใหม่ , กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ กิจกรรมกีฬา "แคแสดเกมส์ ครั้ง
ที่ 21, กิจกรรมวันไหว้ครู , กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์, กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา, กิจกรรมทาบุญ
โรงเรียน, กิจกรรมวันปีใหม่, กิจกรรม Big Cleaning Day, กิจกรรมฟังบรรยายด้านสังคมศึกษา ภาษา
ศาสนาและศิ ล ปวัฒ นธรรม, กิ จ กรรมฟั งบรรยายด้า นบุ คลิ ก ภาพและความฉลาดทางอารมณ์ ฯลฯ
3) ใบรับรองความประพฤตินักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
4) ปฏิทินโรงเรียน / ภาพกิจกรรม
5) ข่าวกิจกรรมโรงเรียน จากเว็ปไซต์ http://www.pccst.ac.th/
5.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
1) สมุดแบบบันทึกการวัดส่วนสูง น้าหนัก ของนักเรียน
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา
3) สรุปกิจกรรมโครงการ ภาพกิจกรรม สมุดบันทึกกิจกรรมพัฒนานักเรียน
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1. กระบวนการ / วิธีการพัฒนา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ใช้กระบวนการบริหารและการจัดการองค์กร
แบบมีส่ ว นร่ ว มของทุกภาคส่ ว น เพื่อ มุ่งสู่ ก ารพัฒ นาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ เป็น ไปตาม
หลั ก การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ทั้ ง การประกั น คุ ณ ภาพภายใน และการประกั น คุ ณ ภายนอก
ดาเนิ น การจั ดการศึ ก ษาตามวิ สั ย ทั ศน์ แ ละพั นธกิ จ มี การสร้ า งแผนงาน โครงการ และกิ จ กรรมที่
หลากหลาย เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ ให้ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่
ก าหนดไว้ 4 มาตรฐาน คื อ 1) คุ ณ ภาพของนั ก เรี ย น 2) กระบวนการบริ ห ารและการจั ด การ 3)
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น นักเรียนเป็นสาคัญ 4) ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมาย
ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ชาติ และนโยบายทางด้านการศึกษาของหน่วยงาน
ต้นสังกัด ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพนักเรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่ ม เป้ า หมาย มุ่ ง เน้ น การส่ ง เสริ ม ความสามารถพิ เ ศษทางด้ า นคณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีให้กับนักเรียน มีการพัฒนาทางด้านวิชาการที่ เข้มข้น การจัดการเรียนรู้ที่เน้น นักเรียนเป็น
สาคัญแบบองค์รวม (KPA) และสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีการจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยมีเป้าหมายให้ครู
ทุกคน ได้มีการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม ตระหนักและเห็นความสาคัญด้านจิตวิญญาณของความ
เป็นครู ส่งเสริมให้ครูได้มีการพัฒนาตนเอง ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
โรงเรี ย นมีการจั ดสภาพแวดล้ อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพและมีความปลอดภัย ต่อนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยคานึงถึงความสะอาด
เรียบร้อย ร่มรื่น และสวยงาม ภายในห้องเรียนมีสิ่งอานวยความสะดวกในการเรียนรู้ได้แก่ สื่อ วัสดุ
อุป กรณ์ต่างๆ จั ดสิ่ งอานวยความสะดวกในการเรียนรู้อย่างเพียงพอกับ นักเรียน และพร้อมใช้งาน
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีการพัฒนาทั้งในส่วนของอาคาร
เรี ย น อาคารประกอบ และอาคารหอพั กของนั กเรี ยน รวมทั้ง จัดระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ
สนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การและการจั ดการเรีย นรู้ที่ เหมาะสมกั บสภาพของสถานศึก ษา โดยการ
วิเคราะห์ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของภารกิจทั้ง 5 กลุ่มงาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดสรรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ ของกลุ่มงานในการนาไปใช้จัดกิจกรรมต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีการนิเทศ
ติดตาม การปฏิบั ติงานตามนโยบายแผนและโครงการอย่างต่อ เนื่อง มีการน าผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานมาทบทวนและเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป
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โรงเรี ย นใช้ โ มเดลในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย น ที่ ชื่ อ ว่ า PCSHS MODEL
ที่ดาเนินการโดยการเข้ามามีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน ดังนี้

ภาพ แสดง PCSHS MODEL ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
จากการดาเนินการดังกล่าวทาให้ผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายที่ได้
กาหนดไว้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีมาก มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตาม
เป้าหมายและบริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีองค์ความรู้ที่เพียงพอใน
การจัดการศึกษา และความความสุขในการทางาน อาคารสถานที่มีความปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้
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ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพ ให้ครอบคลุม
กับมาตรฐานของสถานศึกษา ดังนี้
1.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล มีการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธ
กิจ ที่ชัดเจน มีกระบวนการในการกาหนดค่าเป้าหมายโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของโรงเรียน
และความร่วมมือของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ในการกาหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ เพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุป ระสงค์ของการจั ดตั้งโรงเรี ยนวิทยาศาสตร์ ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความสามารถพิ เศษทางด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้กับนักเรียน มีการพัฒนาทางด้านวิชาการที่เข้มข้น มีการ
ดาเนิ นการตามวิสัย ทัศน์ และพันธกิจอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้ง เพื่อให้ การเตรียมกาลังคนระดับสู ง
ทางด้านวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศ วกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) ส าหรับ การเพิ่ มขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่า พัฒนานักเรียนให้มี
จิตใจ บุคลิกลักษณะอันพึงประสงค์ และมีคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ชั้นนาของนานาชาติ
วิธี การในการก าหนดเป้ า หมาย วิสั ยทั ศ น์ และพั น ธกิ จ นั้น มี กระบวนการเริ่ มต้ น จากการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก (SWOT) โดยการเชิญทุกภาคส่วน รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสีย
มาเป็นผู้ให้ข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน ซึ่งจาแนกเป็นสภาพแวดล้อมภายใน ที่ทา
การวิเคราะห์ จุดแข็งและจุดอ่อน ในด้า นต่างๆ ดังนี้ 1) โครงสร้างและนโยบาย 2) ผลผลิตและบริการ
3) บุคลากร 4) งบประมาณ 5) วัสดุอุปกรณ์ และอาคารสถานที่ 6) การบริหารจัดการ และการวิเคราะห์
สภาพแวดล้ อ มภายนอก ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ โอกาส และอุ ป สรรค ในด้ า นต่ า งๆ ดั ง นี้ 1) Social 2)
Technology 3) Economy 4) Environmental 5) Policy/ Politic เ มื่ อ ไ ด้ ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สภาพแวดล้อม ก็นามาทาการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ที่มี
ความสอดคล้องกัน และมีการวางแผนเพื่อกาหนดแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนที่ครอบคลุ มการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในทุกด้าน ให้สามารถเทียบเคียงกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนาในระดับนานาชาติได้
เมื่อมีการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ แล้วคณะผู้บริหารได้นาข้อมูลที่เกี่ยวข้องมา
ชี้แจงให้แก่คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน ในการประชุมประจาเดือน เพื่อให้ครูและบุคลากรทุกคนมี
ความรู้ความเข้าใจในเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียน และในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี นั้นมอบหมายให้แต่ละโครงการที่เสนอขอจัดทาโครงการต้องมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียน รวมทั้งมีการมอบหมายให้ครูเวรประจาวัน
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ทาการชี้แจงเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียนกับนักเรียนทุกคนหน้าเสาธง เพื่อให้นักเรียน
ทุกคนทราบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามที่ได้วางเป้าหมายไว้ และมีการนา
ข้อมูลสารสนเทศนี้ประกาศไว้ในหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน
ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีการนาเรื่องการกาหนดเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียนเข้าสู่วาระการประชุม เพื่อขอความเห็นชอบ และเพื่อเป็นแนวทางใน
การจัดทาแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจาปีของโรงเรียนต่อไป
รวมทั้งในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน และการพัฒนาต่อยอดในแต่ล ะภาค
การศึกษาได้มีการเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ามามีส่วนร่วมในการให้คาแนะนา การ
ดาเนินการในด้านต่างๆ ของโรงเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียน
1.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ได้ดาเนินการบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาอย่างให้เป็นระบบชัดเจนมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการนาข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางาน
อย่ างต่ อเนื่ องและเป็ น แบบอย่ างได้ ในการดาเนิน การบริห ารจั ดการคุณภาพของสถานศึก ษา ได้
ดาเนินการให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ตามองค์ประกอบ
ดังนี้
1) การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2) การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
3) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
4) การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
5) การจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
1.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพนักเรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ได้ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
นักเรี ยนรอบด้านตามหลั กสู ตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงาน
วิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพนักเรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถี
ชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
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1) มีเป้ าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ส ถานศึกษากาหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษาความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาลและแผนการศึกษาแห่งชาติ
2) แต่งตั้ งคณะกรรมการบริห ารวิช าการและคณะกรรมการบริห ารหลั กสู ตร มีระบบ
บริ ห ารจั ด การคุ ณ ภาพของสถานศึ ก ษาที่ ชั ด เจนมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
3) มี ก ารประชุ ม วางแผน พั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษา
4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู
และสถานศึกษา
5) ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพนักเรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย ที่สามารถเชื่อมโยงกับชีวิตจริง
6) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
และมีความปลอดภัย
7) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
8) มีการนิเทศติดตาม การปฏิบัติงานตามนโยบายแผนและโครงการอย่างต่อเนื่อง
9) มีการนาผลการประเมินการปฏิบัติงานมาทบทวนและเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป
1.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล มีการส่งเสริม สนับสนุน พัฒ นาครูบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการ
เรียนรู้ของนักเรียน มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลโดยมีเป้าหมายให้ครูทุกคน ได้มีการพัฒนาด้ านคุณธรรมจริยธรรม ตระหนักและ
เห็นความสาคัญด้านจิตวิญญาณของความ เป็นครู ส่งเสริมให้ครูได้มีการพัฒนาตนเอง ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ โดยมีการดาเนินการ ดังนี้
1) จัดกิจกรรมและขั้นตอนการทางานเพื่อส่งเสริมให้ครูมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติ
ตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีและเหมาะสมอย่างสม่าเสมอ เช่นมีการประเมินการจัดการเรียนการสอนของครู
การประชุมนิเทศการปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมสร้างขวัญและกาลังใจให้กับครูและบุคลากร
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2) จัดกิจกรรมและกระบวนการทางานให้ครูได้พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และกากับดูแลนักเรียนของโรงเรียนประจาให้มีความประพฤติ ปฏิบัติสิ่งที่ดีงาม รักการเรียนรู้ เช่น การ
พัฒนาแผนการเรียนรู้ การดูแลนักเรียนและให้คาปรึกษาของครูที่ปรึกษาและครูประจาวิชา การจัดทา
สื่อและเอกสารประกอบการสอน
3) โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพนักเรียนส่งเสริมให้ครูได้เพิ่มเติมความรู้จากวิทยากร ที่มี
ความสามารถระดับประเทศ
4) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้เฉพาะทางและทักษะการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างต่อเนื่ อง เช่น ส่ งเสริมให้ ครูได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ โดยจัดสั มมนา
ทางด้านวิชาการ การอบรมเพิ่มพูนความรู้ตามกลุ่มสาระ
5) ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการศึกษาในวิชาชีพและวิชาชีพที่สูงขึ้นในโอกาสและ
เวลาที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถนาความรู้มาใช้ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้ดีขึ้น
6) การดาเนินการบริหารจานวนบุคลากรให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนยึดหลัก
ความพอเพียงและประสิทธิภาพเป็นสาคัญ เช่น จัดครูที่ปรึกษาครบทุกชั้น สัดส่วนครูต่อจานวนนักเรียน
มีความเหมาะสมตามเกณฑ์ คาบสอนเฉลี่ยของครูมีความเหมาะสม
7) จัดประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้และครูและบุคลากรทั้งโรงเรียนเดือนละ 1 ครั้ง
8) ประชุมเชิงปฏิ บั ติการ “การพัฒ นาหลั กสู ตรโรงเรียนวิ ทยาศาสตร์ ภูมิภ าค” ทุก ปี
การศึกษา
9) ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทาและตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบ”
10) ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “การออกแบบการจั ด การเรี ย นรู้ ต ามแนวทาง STEM
Education”
11) การจั ด ครู เ ข้ า สอนในรายวิ ช าต่ า งๆในแต่ ล ะภาคเรี ย น/ปี ก ารศึ ก ษา จะค านึ ง ถึ ง
สาขาวิชาที่ครูได้ศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทเป็นสาคัญทุกรายวิชา
12) การดาเนินการบริหารจานวนบุคลากรให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนยึดหลัก
ความพอเพียงและประสิทธิภาพเป็นสาคัญ เช่น จัดครูที่ปรึกษาครบทุกชั้น สัดส่วนครูต่อจานวนนักเรียน
มีความเหมาะสมตามเกณฑ์ คาบสอนเฉลี่ยของครูมีความเหมาะสม
1.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ได้มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้ง
ภายในและภายนอกห้องเรียน รวมทั้งสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และมีความ

55

ปลอดภัย โดยมี น โยบายในการดาเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ การประจ าปีง บประมาณ ให้ มีก ารจั ด
สภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวกให้พอเพียง ใช้การได้ดีนาไปสู่การพัฒนานักเรียนทุกด้าน โดย
ดาเนินการตามโครงการต่างๆ ได้แก่การพัฒนาอาคารสถานที่การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
ปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมพั ฒ นาหอพั ก แหล่ ง เรี ย นรู้ ต่ า งๆ ภายในโรงเรี ย น เช่ น อาคารหอสมุ ด อาคาร
ปฏิบั ติการวิทยาศาสตร์ มีการจั ดซื้อจัด หาวัส ดุ อุ ปกรณ์ต่างๆ ให้ พร้ อมเพียงพอต่อการส่ งเสริมให้
นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของ
นักเรียน มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพการดารงชีวิตด้านพยาบาล ด้านสาธารณูปโภค กิจกรรมสร้าง
เสริมทักษะชีวิตนักเรียนประจา เป็นต้น จัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้าโรงอาหาร หอประชุม
อาคารเรียน อาคารประกอบการ ฯลฯ ทุกแห่ง สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความมั่งคงแข็งแรง และ
ปลอดภัย จัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนให้สวยงาม ร่มรื่น ภายในห้องเรียนมีสิ่งอานวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ได้แก่ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จัดสิ่งอานวยความสะดวกในการเรียนรู้อย่างเพี ยงพอ
กับนักเรียน และพร้อมใช้งานจัดพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนครบทุกกลุ่มสาระ พัฒนาแหล่ ง
เรียนรู้ภายในให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย เพียงพอ และสะดวกต่อการใช้งาน
1.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลั ย สตูล มีวิธีการพัฒ นาการจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ โดยศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของภารกิจทั้ง 5 กลุ่มงาน และกลุ่มทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษา เสนอข้อมูลความต้องการเพื่อจัดเก็บรวบรวมให้คณะกรรมการสถานศึกษา
พิจารณาไตร่ตรองเหตุผลความจาเป็นและความสาคัญในการจัดสรรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ของกลุ่มงานในการนาไปใช้จัดกิจกรรมต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลตามมาตรฐานการศึกษา มีการดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ดาเนินงาน และสรุปผลการดาเนินงาน
2. ผลการดาเนินงาน
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
ผลการดาเนินการดังกล่าวข้างต้น ทาให้โรงเรียนมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่ง
ยึดตามเป้ าหมาย วิสั ย ทัศน์ และพันธกิจ และสร้างเป็นเครื่องมือในการดาเนินการพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษา ดังนี้
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1) แผนกลยุทธ์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปีงบประมาณ 2563 2567
2) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีงบประมาณ 2562 - 2565
3) แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 - 2563
4) หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
5) รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน ส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถด้านคณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์มีระดับผลการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ผลการทดสอบระดับชาติ
ขั้น พื้ น ฐาน ทั้ ง ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ กษาตอนต้ น และระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึก ษาตอนปลาย สู ง กว่ า ค่ า เฉลี่ ย
ระดับประเทศทุกรายวิชา ผลการพัฒนานักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน ประสบ
ความสาเร็จ ผลการสอบ PISA ของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปี 2555 และ
2558 ได้คะแนนผลการสอบ PISA สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศ OECD มากและอยู่ในระดับเดียวกับ
ประเทศที่ได้คะแนนเป็นลาดับที่ 1 ของโลก และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในด้านการเตรียม
ความพร้อมกาลังคนระดับ สูงทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์
(STEM) เพื่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขั นของประเทศ ตามยุทธศาสตร์ช าติ 20 ปี และ
นโยบาย Thailand 4.0 รวมถึงเป็นการเตรียมกาลังคนระดับสูงทางด้าน STEM เพื่อสร้างความมั่นใจ
ให้ กั บ กลุ่ มผู้ ล งทุน จากประเทศต่าง ๆ ที่จะเข้ ามาลงทุ นในอุตสาหกรรม 4.0 ในโครงการ Eastern
Economic Corridor (EEC) และโครงการอื่น ๆ ของประเทศ
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
1) โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จานวน 4 มาตรฐาน ได้แก่
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ
- มาตรฐานที่ 4 ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
2) โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน นโยบายกลุ่ ม โรงเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ โ ดยค านึ ง
ถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน ผู้ปกครอง ครู และนักเรียน
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3) มี การด าเนิ น การตามแผนพัฒ นาคุณ ภาพการศึ กษา และแผนปฏิ บัติ การประจาปี
งบประมาณ โดยมีการทบทวนการดาเนินการ การดาเนินการตามแผน การนิเทศ กากับ ติดตาม
และประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม
4) มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และ
บุคลากรภายในโรงเรี ยน เข้ามามีส่ว นร่วมในกระบวนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ปีละ 1 ครั้ง
5) มีการจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่
สะท้อนคุณภาพ นักเรียนและผลสาเร็จของการบริหารจัดการศึกษาตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัด
กาหนด
6) จากการด าเนิ น การดั ง กล่ า วส่ ง ผลให้ โ รงเรี ย นเป็ น สถานศึ ก ษาต้ น แบบรางวั ล
IQA AWARD ประจาปีการศึกษา 2561-2562
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพนักเรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
1) มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาตาม
วิสัยทัศน์และพันธกิจ และกลยุทธ์ของโรงเรียน
2) มีแผนปฏิบัติการประจาปี โครงการ กิจกรรมที่เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกล
ยุทธ์ตลอดจนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
3) บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติตามระบบการทางานการประกันภายในสถานศึกษา ตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
1) ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการอบรม ประชุม สัมมนา อย่างน้อยคนละ 20 ชั่วโมง
ต่อปี
2) ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
3) ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตามสาขาของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
จากการดาเนินการของโรงเรียนส่งผลให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ทาให้
นักเรียนและผู้ปกครองมีความพอใจสภาพแวดล้อม บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่
เหมาะสม และสิ่งอานวยความสะดวกเหมาะสม เพียงพอในการให้บริการ มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยของนักเรีย นส่ งผลนักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงและปลอดภัย นักเรียนใช้
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บริการสืบค้นหาความรู้จากห้อง IT และศูนย์เรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้องสมุดของโงเรียนได้
อย่างหลากหลาย มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ พื้นที่สีเขียว และสิ่งอานวยความสะดวกเพียงพอและอยู่ใน
สภาพใช้การได้ดี ทาให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งผลให้สามารถจัดการเรียนการสอนอย่าง
มีประสิทธิภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
กระบวนการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ส่งผลให้โรงเรียนมีทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพียงพอ ครูผู้สอนมีความสะดวกใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบจัดการเรียนการสอน กระบวนการจัดการมีการพัฒนา กากับ
ติดตาม ซ่อมบารุงอย่างต่อเนื่ องมีประสิ ทธิภาพ นักเรียนมีส่ วนรวมในคิดค้น สร้างนวัตกรรมที่เป็น
ประโยชน์แก่ส่วนรวม กลุ่มงานสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็ว
ในการรับส่งข้อมูลเป็นแบบอย่างที่ดี อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการยกระดับในการเรียนรู้ การ
ฝึกฝนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้ให้นักเรียนได้รับรางวัลในระดับต่างๆ ส่งผลต่อการยกระดับ
คุณภาพนักเรียน
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แสดงโมเดล/กระบวนการของระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา
บริหารจัดการศึกษา
-ตามแนวการกระจาย
อานาจทางการศึกษา
-หลักธรรมาภิบาล

ผู้บริหาร

นักเรียน

เน้นการมีส่วนร่ วม

มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีทักษะชีวิต และดาเนิน
กิจกรรมตามแนวพระราชดาริ

สามารถจัดการเรียนรู้
และปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิทธิภาพ

โรงเรียน

สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

ครู

การจัดการเรียนรู้ที่เน้น
นักเรียนเป็นสาคัญ
แบบองค์รวม (KPA)
และสอดคล้องกับทักษะ
การเรียนรู้ ในศตวรรษที่21

มุ่งเน้นทักษะและประสบการณ์
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อม

แสดงกระบวนการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพนักเรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย
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ผังกระบวนการบริหารและการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริ หารจัดการและการจัดการเรียนรู้

แสดงกระบวนการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้
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3. แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
3.1 สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา
จุดเด่น
1) โรงเรียนมีการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์
และพันธกิจที่ชัดเจน
2) โรงเรียนมีทิศทางและนโยบายการบริหารและ
การนาองค์กรอย่างชัดเจน
3) โรงเรียนมีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ที่ชัดเจน
4) โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพ
การศึกษาที่ชัดเจน
5) มีหลักสูตรที่ตอบสนองจุดเน้นของโรงเรียน
ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
6) มีการจัดทาเครื่องมือวัดและประเมินผล
ร่วมกัน
ทั้ง 12 โรงเรียน
7) มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนานักเรียน
ได้เต็มศักยภาพ และหลากหลาย
8) ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
9) ครูและบุคลากรได้มีส่วนปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
10) ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง
โดยมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้และกาหนด
เป้าหมายที่ชัดเจน
11) ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
12) ครูมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา โดยการ
เข้ารับการอบรมตามสาขาวิชาที่สอน

จุดควรพัฒนา
1) โรงเรียนควรเพิ่มวิธีการในการพัฒนานักเรียน
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ให้มากขึ้น
2) โรงเรียนควรเพิ่มรูปแบบการพัฒนาองค์กร
ด้วยกระบวนการ PDCA ในแต่ละฝ่ายงาน
3) มีการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทาคลังข้อสอบ
ของโรงเรียน
4) ควรให้ครูมีการพัฒนาทางด้านวิชาการกับ
ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาเป็นรายบุคคล
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
5) พื้นที่ในโรงเรียนน้อยเมื่อเทียบกับจานวน
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
6) การดูแลให้นักเรียนเข้าถึงสื่อเว็บไซต์
ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ ช่วงวัย และวุฒิภาวะ
7) ควรส่งเสริมให้ครูมีสื่อการเรียนรู้โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียน
การสอนที่สอดคล้องกับบริบทของรายวิชา
มากยิ่งขึ้น
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จุดเด่น
13) ครูเป็นวิทยากรโอลิมปิกวิชาการ สอวน.
ฟิสิกส์ เคมี คอมพิวเตอร์
14) โรงเรียนมีอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ได้ดี
15) โรงเรียนมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
โดยให้บริการแก่ครู นักเรียน บุคลากรภายใน
โรงเรียน และผู้มาติดต่อราชการ โดยการ
เชื่อมต่อแบบใช้สาย และแบบไร้สายครอบคลุม
ทุกพื้นที่
ของโรงเรียน
16) โรงเรียนมีเว็บไซต์ในการเผยแพร่ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสนเทศต่างๆ ที่เป็น
ปัจจุบัน

จุดควรพัฒนา

3.2 วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะนามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป
1) กาหนดวิธีการที่ชัดเจนในการพัฒนานักเรียนเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธ
กิจของโรงเรียนได้มากขึ้น
2) การพัฒนาองค์กรโดยความร่วมมือกับองค์กรที่เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีทั้งภายในและต่างประเทศ
3) การศึกษาแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนาจากนานาชาติ
เพื่อสร้างการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
4) ให้บุคลากรในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาให้มากขึ้น
5) มีการจัดทาข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินภายคุณภาพภายนอกรอบสี่
6) ครูผู้สอนมีการจัดทาวิจัยในชั้นเรียน
7) จัดให้ครูผู้สอนทุกคนมีการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทาคลังข้อสอบของโรงเรียน
8) จัดทาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น
9) มีการนิเทศติดตามการสอนที่นากระบวนการ PLC มาใช้
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10) ครูได้นาความรู้และทักษะต่างๆ ที่ได้รับการอบรมมาช่วยในการพัฒนางาน พัฒนาครูให้มี
ความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ และสามารถเป็นวิทยากรให้กับครูในโรงเรียนเครือข่ายได้
11) พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
12) จัดอบรมครูผู้สอนในการสร้างสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามบริบทของรายวิชา
เพื่อยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียน
13) จัดเวทีในระดับโรงเรียนให้ครูนาเสนอวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ครูเลือกใช้ในการพัฒนานักเรียน
4. นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดีด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
1) รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา PCSHS MODEL
2) การพัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการ PDCA
5. ร่องรอยหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
5.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
1) รางวัล IQA Award ประจาปีการศึกษา 2562
2) แผนกลยุทธ์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปีงบประมาณ 2563 – 2567
3) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีงบประมาณ 2562 – 2565
4) แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 – 2563
5) หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
6) รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
7) รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประจาปีการศึกษา 2562
8) รายงานการประชุมประจาเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2562
9) ปฏิทินปฏิบัติงานประจาเดือนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ประจาปีการศึกษา 2562
10) ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย สตูล
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ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประชุมครู
และบุคลากร

5.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
1) แผนผังการดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2) ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
สตูล
3) ประกาศค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4) แผนกลยุทธ์กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
5) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
8) แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
9) คาสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานของบุคลากร
10) รายงานการประชุมของโรงเรียน/ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯ ต่างๆ
11) รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
12) แบบขอนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
13) ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
14) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดาเนินการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และจัดทารายงานการประเมินตนเอง
15) รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
16) โครงการประชุมเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาต่อยอด
17) คาสั่ง / ประกาศของโรงเรียน
18) สรุปผลการดาเนินโครงการ
19) ภาพกิจกรรม
20) โล่ เกียรติบัตร สถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARD ประจาปีการศึกษา
2561-2562
21) http://www.pccst.ac.th/data/60-62.pdf คาสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานของ
บุคลากร
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สถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARD ประจาปีการศึกษา 2561-2562
ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และค่าเป้าหมาย
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อดาเนินการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และจัดทารายงานการประเมิน
ตนเอง
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5.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพนักเรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
1) หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
2) คาสั่ง ร.ร. จ.ภ.ที่ 60/2562 เรื่องการมอบหมายการปฎิบัติงาน
3) รายงานการประชุมวิชาการ/กลุ่มสาระฯ
4) โล่ เกียรติบัตร
5) คาสั่งการปฏิบัติการสอน
6) คาสั่งการปฏิบัติการฝึกซ้อม
7) สื่อ นวัตกรรม ของครูผู้สอน
8) รายงานผลการนิเทศติดตาม
9) ผลการสอบ O-NET
10) ผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
11) ผลการสอบ CEFR
12) รางวัลความสาเร็จ สถานศึกษา/ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน
13) ภาพกิจกรรม
14) โครงการ จ.ภ.วิชาการ,62
15) ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง
16) สนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
17) โครงการประชุมการปฏิบัตรการการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
18) สอนเสริมวิชาการ
19) โครงการพัฒนากลุ่มสาระฯ
20) โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักเรียน
21) โครงการโอลิมปิกวิชาการ
22) โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
23) โครงการฟิสิกส์สัประยุทธิ์
24) โครงการสนับสนุนการสอบทุนแลกเปลี่ยน
25) กิจกรรมลูกเสือไทย-มาเลย์
26) กิจกรรมค่ายไทย-มาเลย์
27) แบบสรุปกิจกรรมพัฒนานักเรียน
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5.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
จานวนชั่วโมงเฉลี่ยการอบรม ประชุม สัมมนา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 15 พฤษภาคม
2562
จานวน ชม.เฉลี่ย
250
200

196
152

150

111

123

116

105

100

105
53

50

69

83

0

จานวนชั่วโมงเฉลี่ยการอบรม ประชุม สัมมนา ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 – 29 กุมภาพันธ์
2563
จานวน ชม.เฉลี่ย
450
400

386

350
274

300
250
200
150
100
50
0

234

216

138

159

145

152

128

110
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ผลการทดสอบ CEFR

ข้อมูลการพัฒนาครู

ชั่วโมงพัฒนาครู(คูปองครู)

แบบประเมินครูผู้ช่วย

ภาพถ่ายการประเมินครู

การให้ความรู้จากวิทยากรจากภายนอก

วิทยากรโอลิมปิกวิชาการ
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สรุปชั่วโมงไปราชการ

เอกสารการไปราชการ

5.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
1) แผนปฏิบัติราชการตามปีงบประมาณ
2) แผนกลยุทธ์โรงเรียน
2) โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
3) โครงปรับปรุงและพัฒนาหอพัก
4) โครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ
5) โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษา
6) โครงการพัฒนาศูนย์อาเซี่ยน
7) โครงการปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์
8) โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
9) โครงการพัฒนาระบบโภชนาการ
10) แฟ้มแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
11) แฟ้มภาพกิจกรรมในโรงเรียน
5.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
1) ข้อมูลจานวนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
2) ข้อมูลการจัดสรร การพัฒนา และการติดตาม การจัดเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) ผลงานนักเรียนหรือ ความสาเร็จ ที่เกิดขึ้นจากการบริหารและการจัดการ
4) รางวัล เกียรติบัตร
5) แฟ้มภาพถ่าย
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1. กระบวนการ / วิธีการพัฒนา
โรงเรียนได้ดาเนินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ ด้วยวิธีการดังนี้
วิเคราะห์ มาตรฐาน ตัวชี้วดั /ผลการเรียนรู้
ของหลักสู ตร

ออกแบบการวัดผล/ประเมินผลนักเรียน
อย่างมีระบบ และนาผลมาพัฒนานักเรียน

นวัตกรรม

ออกแบบหน่ วยการเรียนรู้ และ
สื่ อ/นวัตกรรมการเรี ยนรู้ ที่เน้ นนักเรี ยนเป็ นสาคัญ

ใช้ กระบวนการ PLC เพิม่ ศักยภาพงาน

จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ ฉบับย่ อ
หรื อ Course Syllabus

กิจกรรมพัฒนานักเรียนทีส่ ่ งเสริมทักษะการคิด
การปฏิบัติจริง และประยุกต์ ใช้ ในชีวติ จริงได้
การนิเทศ/ติดตาม
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ภาพแสดงโมเดลกระบวนการจัดเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ
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2. ผลการดาเนินงาน
2.1 การดาเนินงานตามโมเดลกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ
มีผลการดาเนินงานดังนี้
วิเคราะห์ มาตรฐาน ตัวชี้วดั /ผลการเรียนรู้ ของหลักสู ตร

ม.ปลาย

ม.ต้ น

จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ ฉบับย่ อ หรื อ Course Syllabus

ตัวอย่ าง
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ออกแบบหน่ วยการเรียนรู้ และสื่ อ/นวัตกรรมการเรี ยนรู้ ที่เน้ นนักเรี ยนเป็ นสาคัญ

ตัวอย่ าง

ออกแบบการวัดผล/ประเมินผลนักเรียนอย่างมีระบบ และนาผลมาพัฒนา
นักเรียน ตัวอย่ าง
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทีส่ ่ งเสริมทักษะการคิด การปฏิบัติจริง และประยุกต์ ใช้ ในชีวติ จริงได้
กิจกรรมแนะแนว

กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

กิจกรรมพัฒนาจิตสานึกความเป็นไทยและความเป็นประชาธิปไตย
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การนิเทศ/ติดตาม เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

กิจกรรมนิเทศ/ติดตามการจัดการเรียนการสอน
2.2 ผลที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2.2.1 ผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย
ตาราง 30 แสดงผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย
จานวนครู (ร้อยละ)
การจัดการเรียนการสอน
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ค่า
ผลการ
ค่า
ผลการ
เป้าหมาย ประเมิน เป้าหมาย ประเมิน
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
90.00
93.00
95.00 96.00
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อ
90.00
91.00
92.00 93.00
ต่อการเรียนรู้
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
82.00
85.00
90.00 95.00
4. ตรวจสอบและประเมินนักเรียนอย่างเป็นระบบ และนาผล
84.00
86.00
88.00 89.00
มาพัฒนาผู้เรียน
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนา
80.00
83.00
85.00 88.00
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ภาพรวม
85.20
87.60
90.00 92.20
ปีการศึกษา 2562 ครูร้อยละ 92.20 จัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ
อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
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2.2.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการจัดการเรียนที่
ครอบคลุมทั้งความรู้ (K-Knowledge ) กระบวนการ (P-Process) และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(A-Attitude) ดังนี้
1) จั ด การเรี ย นรู้ ผ่ า นกระบวนการคิ ด และปฏิ บั ติ จ ริ ง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ โดยครูเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญกับทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลาย สอดคล้องกับเนื้อหา/สาระ และบริบท
ของนั ก เรี ย น เช่ น จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนแบบ Active Learning การใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน
(Problem-based Learning) การสื บ เสาะหาความรู้ (Inquiry-based Learning) การทดลอง
(Laboratory Method) เทคนิ ค บทบาทสมมติ (Role Playing Model) การเรี ย นแบบร่ ว มมื อ
(Cooperative/Collaborative Learning) เทคนิคการใช้ Concept Mapping การเรียนแบบโครงงาน
(Project-based Learning) เป็นต้น
2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ครูเลือกใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่หลากหลายสอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ นักเรียนเกิดความคิดรวบยอด
(Concept) ตัวอย่ างเช่ น สื่ อ Power Point สื่ อการทดลองเสมือนจริง (Simulation) คลิ ป เว็บไซต์
ต่างๆบนระบบอินเตอร์เน็ต ชุดการทดลอง เป็นต้น นอกจากนี้ยังใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและนอก
โรงเรียนให้นักเรียนได้เรียนรู้และเติมเต็มศักยภาพของตนเองในลักษณะของกิจกรรมพัฒนานักเรียน
เช่น ศูน ย์ วิจั ย และพัฒ นาประมงชายฝั่ งสตูล โรงไฟฟ้าจะนะ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระ
ชนมพรรษา สงขลา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น
3) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข ด้วยกระบวนการดังนี้
- สร้างบรรยากาศที่ท้าทายกระตุ้นและสนับสนุนให้นักเรียนมีความอยากรู้อยาก
เห็น อยากแก้ปัญหา อยากแสวงหาคาตอบ กระตุ้นให้นักเรียนมีความรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถที่จะ
แก้ปัญหาหรือทากิจกรรมนั้น ๆ ได้ และให้กาลังใจ
- สร้างบรรยากาศที่อบอุ่น ปลอดภัย มีความเป็นมิตร ปราศจากความหวาดกลัว
ที่จะแสดงออก ซึ่งบรรยากาศดังกล่าวจะทาให้เด็กเป็นคนกล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าที่จะคิดลองทาสิ่ง
ต่าง ๆ ไม่ว่าผลที่ได้นั้นจะเป็นไปตามที่คิดหรือไม่ก็ตาม
- สร้างบรรยากาศที่เป็นอิสระในการทาสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง บรรยากาศดังกล่าวนี้
จะทาให้เด็กพัฒนาความเป็นตัวของตัวเอง ลดการพึ่งพิงผู้อื่น กล้าคิด กล้าแสดงออก มีความมั่นใจใน
ตนเอง กล้าริเริ่ม มีความคิดสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นา และกล้าที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
- สร้างบรรยากาศแห่งการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน โดยการเริ่มจาก
การที่ครูยอมรับนักเรียนให้ความสาคัญต่อการคิดและการกระทาของนักเรียน รับฟังและให้มีส่วนร่วมใน
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดให้นักเรียนได้ทากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มให้ได้รับความสาเร็จจากการทากิจกรรมร่วมกัน ทาให้เกิดการยอมรับระหว่าง
เด็กกับเพื่อน และเกิดความรู้สึกว่าได้รับการยอมรับจากครู เห็นความสาคัญของกลุ่ม
4) ตรวจสอบและประเมินนักเรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนานักเรียน
ครูใช้เครื่องมือและวิธีการวัดผล/ประเมินผลที่หลากหลาย สอดคล้องกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้
มีการใช้หลักสูตรกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และจัดทาแผนการเรียนรู้ฉบับย่อ
เพื่อใช้ร่วมกันทุกรายวิชา ในแต่ละรายวิชากาหนดกรอบการประเมินผลการเรียนรู้ที่ชัดเจน มีการ
ประเมินทั้ง K P A มีการจัดทาข้อสอบกลางภาคและปลายภาคสาหรับใช้ร่วมกัน ตลอดจนนาผลการ
ประเมินเป็นข้อมูลสะท้อนกลับไปยังนักเรียน ผู้ปกครอง และนามาร่วมกันพัฒนานักเรียนอย่างเป็น
ระบบ
5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูทั้งในและนอกโรงเรียน โดยมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งเรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ สื่อ การวัดผล/
ประเมินผล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับชั้นเดียวกันจนได้ชิ้นงานบูรณาการของนักเรียน
2.2.3 ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

กิจกรรมใบไม้หลากสี

กิจกรรม Roller Coaster

กิจกรรม Econ Plaza

กิจกรรมการแสดงสี่ภาค กิจกรรมการระวังอัคคีภัยเบื้องต้น Thai, ASEN and International Festival
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กิจกรรม English Camp

กิจกรรม Math Gifted

กิจกรรมทาขนมไทย

กิจกรรมด้านอาชีพ

กิจกรรมพี่สอนน้องสัญจร

กิจกรรมปลูกป่าชายเลน

การนาเสนอโครงงาน

การนาเสนอนวัตกรรม

กิจกรรมการเรียนรู้ข้าวไทย

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูทั้งในและนอกโรงเรียน
3. แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
3.1 สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา
จุดเด่น
จุดควรพัฒนา
1) เป้าหมายของหลักสูตรส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิด 1) ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดทา
ริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย
สื่อ/นวัตกรรม/เทคโนโลยีที่ส่งเสริม
นักประดิษฐ์ นักคิดค้นและนักพัฒนาด้านคณิตศาสตร์
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จุดเด่น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทียบมาตรฐานสากลใน
ระดับเดียวกัน
2) มีรายวิชาเลือกที่ส่งเสริมทักษะการคิด การปฏิบัติจริง
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ผ่านกระบวนการจัด
การเรียนการสอนที่เน้น นักเรียนเป็นสาคัญ
3) ครูเป็น Professional Teacher ในการจัดการเรียน
การสอน การบริหารชั้นเรียนเชิงบวก และจัดกิจกรรม
พัฒนานักเรียนที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ ส่งเสริมทักษะ
การคิด การปฏิบัติจริง สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
โดยใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย
4) มีการวัดผล/ประเมินผลอย่างเป็นระบบร่วมกับกลุ่ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 โรง
และนาผลมาพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
5) มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และในระดับชั้นเดียวกัน

จุดควรพัฒนา
การจัด การเรียนการสอนที่เน้นนักเรียน
เป็นสาคัญเพิ่มมากขึ้น
2) ควรส่งเสริมให้ครูได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ
3) ควรส่งเสริมให้ครูได้นาผลงานเข้าร่วม
ประกวด/แข่งขันในเวทีต่างๆ

3.2 วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะนามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป
3.2.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาสื่อ/นวัตกรรม/เทคโนโลยีที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ
3.2.2 ควรวางแผนดาเนินการ/กาหนดกรอบกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
4. นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดีด้านคุณภาพของนักเรียน (ถ้ามี)
1) การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ PCSHSST MODEL
2) แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ หรือ Course Syllabus
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5. ร่องรอยหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
5.1 หลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

5.2 คู่มือวัดผลประเมินผล
5.3 แผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

5.4 รายงานสรุปผลโครงการต่างๆ ดังนี้
5.4.1 รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่การเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น และ
นักพัฒนานวัตกรรมสู่สากล
5.4.2 รายงานโครงการเรียนรู้วัฒนธรรมเจ้าของภาษา
5.4.3 รายงานโครงการนาเสนอผลงานทางวิชาการ (Best symposium) ของนักเรียน กลุ่ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
5.4.4 รายงานโครงการส่งเสริมนักเรียน นาเสนอผลงานทางวิชาการในเวทีระดับชาติและ
นานาชาติ
5.5 เอกสารการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มี GPA ต่ากว่า 3.00
5.6 สาร จ.ภ.สตูล
ธันวาคม 2562
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พฤศจิกายน 2562

กันยายน 2562

สิงหาคม 2562

กรกฎาคม 2562

มิถุนายน 2562

5.7 เว็บไซต์ต่างๆ สะท้อนถึงการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ
การแสดงสี่ภาค

การระวังอัคคีภัย

Math Gifted
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งาน จ.ภ.วิชาการ'62

Science Fair

SME Intergrated Camp

SAKURA Exchange

งานลอยกระทง

ค่ายวิชาการ

โอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1

Econ Plaza

พี่สอนน้อง
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English camp

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

Student Exchang Program

ประกวดโครงงาน

หล่อเทียนพรรษา

แห่เทียนพรรษา

TAI Festival

ปลูกป่าชายเลน

กีฬาภายใน

ค่ายพุทธบุตร
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มาตรฐานที่ 4 ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1. กระบวนการ / วิธีการพัฒนา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล มีภารกิจในการจัดการศึกษาด้วยหลักสูตร
เฉพาะ ส าหรั บผู้ มีความสามารถพิ เศษด้านคณิตศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ จึ ง ได้ ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาเพิ่มเติมคือมาตรฐานความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไปสู่
ความเป็นนั กวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มี
ความสามารถระดั บ สู ง เที ย บเคี ย งกั บ นั ก วิ จั ย ชั้ น น าของนานาชาติ มี จิ ต วิ ญ ญาณมุ่ ง มั่ น พั ฒ นา
ประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและ ธรรมชาติ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับประเทศชาติ และ สังคมไทยในอนาคต ช่วยพัฒนาประเทศชาติให้
สามารถดารงอยู่และแข่งขันได้ในประชาคมโลก เป็นสังคมผู้ผลิตที่ มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น สร้างสังคม
แห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สังคมแห่งคุณภาพและแข่งขันได้ และสังคมที่ยั่งยืน พอเพี ยง มีความ
สมานฉันท์เอื้ออาทรต่อกัน ปัจจัยหรือเงื่อนไขที่ จะทาให้การดาเนินงานของโรงเรียนบรรลุผลสาเร็จ
ตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยปัจจัย หลายประการ
เช่น มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกนักเรียนมีความเที่ยงและมีความเชื่อถือได้ เป็นไปตามหลัก
วิช าการ นั กเรี ย นที่ ได้ รั บ การคั ด เลื อกเข้ าเรีย นตามโครงการนี้ เ ป็น ผู้ ที่ มีค วามสามารถพิ เศษด้ า น
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง มีหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนที่ออกแบบและ
พัฒ นาขึ้นเป็ นการเฉพาะส าหรั บ นักเรียนซึ่ง เป็นหลั กสูตรที่ส นองตอบต่อความสามารถและความ
ต้องการของนักเรียนเป็นรายบุคคล ช่วยให้นักเรียนค้นพบตนเอง ว่ามีความถนัดและความสนใจ
ทางด้านใด มีความรู้ความเข้าใจถึงธรรมชาติและลักษณะของอาชีพที่หลากหลาย โดยเฉพาะอาชีพที่
ต้องใช้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน และอาชีพของการเป็น
นักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีครู มีการบริหาร
จัดการ และมีทรัพยากรสนับสนุนที่เหมาะสมเพียงพอ ครูและผู้บริหารมี ความตระหนัก มีความรู้
ความเข้าใจ มีความเชื่อ มีศรั ทธา เห็ นคุณค่าและความส าคัญของการจั ดการศึกษาส าหรับ ผู้ มี
ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีความรู้ มีความสามารถและมีทักษะในการ
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน และการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ ผู้ เ รี ย นมี อุ ด มการณ์ แ ละ
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คุณลักษณะตามอุดมการณ์และเป้าหมายใน การพัฒนานักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ อย่างแท้จริง
ตามรายละเอียด ดังนี้
1.1 จานวนทุนการศึกษาต่อของนักเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ
โรงเรียนมีนโยบายให้งานแนะแนวและงานวิเทศสัมพันธ์ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการ
รับสมัครทุนการศึกษาต่อของหน่วยงานหรือสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบและสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนฯ ดังกล่าวนอกจากนี้
โรงเรียนยังสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศ ที่มีโครงการทุนการศึกษาต่อ
ได้เข้าพบกับนักเรียนโดยตรง ทาให้นักเรียนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจนและรวดเร็ว ส่งผลให้
นักเรียนได้รับทุนการศึกษาต่ออย่างต่อเนื่องในทุกปี
1.2 จานวนผลงานนักเรียนที่ได้รับจากการแข่งขันในระดับชาติหรือนานาชาติ
โรงเรียนมีนโยบายในการส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆ ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ โดยดาเนินการ ดังนี้
1) จัดโครงการสนับสนุนการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ในระดับต่างๆทั้งในและ
ต่างประเทศ
2) จัดงาน จภ.วิชาการ (PCCST ACADEMIC FESTIVAL) เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสในการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการระดับนานาชาติ
3) จัดงาน PCCST Science Fair เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสในการนาเสนอโครงงาน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์โดยใช้ภาษาอังกฤษในการนาเสนอ ทั้งแบบปากเปล่าและ
แบบโปสเตอร์
4) ส่งเสริม และสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ
5) ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการระดับต่างๆ
1.3 จานวนโครงงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ
โรงเรียนมีนโยบายในการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสในการประกวดโครงงานในเวที
ระดับชาติหรือนานาชาติ โดยดาเนินการ ดังนี้
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1) สร้ างแรงจู งใจและกระตุ้นนักเรียนโดยการพาไปดูการจั ดแสดงโครงงาน งานสั ปดาห์
วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2) ประชาสั ม พั น ธ์ และรั บ สมั ค รนั ก เรี ย นเข้ า ร่ ว มประกวดโครงงานในเวที ต่ า งๆทั้ ง ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
3) สร้ า งแรงจู ง ใจให้ นั กเรี ยนมี ความสุ ข ในการท าโครงงานและอยากพั ฒ นาโครงงานให้
สามารถนาไปเข้าร่วมประกวดในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติให้มากขึ้น
4) จั ด งาน PCCST Science Fair เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นได้ มี โ อกาสในการน าเสนอโครงงาน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์โดยใช้ภาษาอังกฤษในการนาเสนอ ทั้งแบบปากเปล่าและ
แบบโปสเตอร์ และเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เตรียมตัวในการประกวดโครงงานในเวทีระดับที่สูงขึ้น
5) ส่งเสริมการนาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
กลุ่มภาคใต้
6) ส่งเสริมการจัดทาโครงการที่ช่วยพัฒนาการทาโครงงานของนักเรียน
1.4 จานวนวิชาที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active teaching & Learning
โรงเรียนมีนโยบายในการส่งเสริมให้ครูได้จัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active Teaching
& Learning โดยดาเนินการให้ครูทุกคนส่งแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Teaching & Learning
แล้วนาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จริงในห้องเรียนจริง ซึ่งเน้นกระบวนการเรียนการสอนที่ให้ นักเรียน
ได้เป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน กิจกรรมในห้องเรียนต้องสะท้อนความต้องการในการพัฒนา
นักเรียนและเน้นการนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงของนักเรียน มีการสร้างบรรยากาศของการมีส่วน
ร่วม และการเจรจาโต้ตอบที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอนและเพื่อนในชั้นเรียน ส่งเสริม
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมรวมทั้งกระตุ้นให้ นักเรียนประสบความสาเร็จในการเรียนรู้ จัด
สภาพการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส่งเสริมให้เ กิดการร่วมมือในกลุ่มนักเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้ท้าทาย และให้โอกาสนักเรียนได้รับวิธีการสอนที่หลากหลาย โดยครูใช้แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับ
ย่อของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคมาใช้ในการวางแผนเกี่ยวกับเวลาในจัดการเรียนการสอน
อย่างชัดเจน ทั้งในส่วนของเนื้อหา และกิจกรรม และครูผู้สอนต้องใจกว้าง ยอมรับในความสามารถใน
การแสดงออก และความคิดของนักเรียน
1.5 ร้อยละของจานวนครูที่ใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียนการสอน
ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ได้นาเทคโนโลยีที่
ทันสมัยเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน เป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพทางการเรียนรู้แก่
นักเรียน ครูได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ แล้ววิเคราะห์ความเป็นไปได้เพื่อใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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และให้เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ครูพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนานักเรียนได้
อย่างเหมาะสม และยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อนาพานักเรียนให้สามารถเรียนรู้และดารงตนอยู่ได้
อย่ างมีความสุข โดยมี ตัว บ่ งชี้ที่ส าคัญที่แสดงถึงความส าเร็จในการเลือกสร้าง และนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน เช่น เทคโนโลยีเซนเซอร์ เทคโนโล ยีหัววัด
Multimedia MOOC MOODLE เทคโนโลยี Fabrication Lab เทคโนโลยี หุ่ น ยนต์ เป็ น ต้ น โดย
ความสาเร็จตามตัวชี้วัดนี้ จะพิจารณาจากร้อยละของจานวนครูในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย สตูล ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2562 และ
ภาคเรียนที่ 2 /2562
1.6 จานวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการใน
ประเทศมากมายทั้งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย และองค์กรหรือสถาบันทางด้า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ ซึ่งมีกิจกรรม
ระหว่างโรงเรียนต่างๆ ตลอดทั้งปี เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ทางวิชาการให้
นักเรียนและครูได้เป็นอย่างดีเยี่ยม ซึ่งกิจกรรมต่างๆมีหลายประเภทอย่างเช่น การแข่งขั นทักษะทาง
วิชาการ การแข่งขันโครงงานสาขาวิชาต่างๆ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเข้าชั้นเรียนในต่างประเทศ
ค่ายวิชาการ ค่ายลูกเสือนานาชาติ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรมของ
ประเทศต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
1.7 จ านวนนักเรี ยนได้ รั บ การคั ดเลื อกให้ เ ข้า ร่ วมแข่งขัน โอลิ มปิกวิ ชาการระดับชาติหรื อ
นานาชาติ
1) ครูประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม สร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของโครงการ สอ
วน. เพื่อพัฒนาการศึกษาสู่ระดับนานาชาติ
2) รับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สอวน. ในแต่ละสาขาตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
3) โรงเรียนมีการจัดติวเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในทุกสาขาวิชาที่เปิดสอบ โดยใช้
เวลาหลังเลิกเรียนในแต่ละวัน 2 สัปดาห์ก่อนมีการสอบ
4) ดาเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อเข้าร่วมโครงการ สอวน.ในแต่ละสาขาซึ่งโรงเรียนเป็นศู นย์
การดาเนินการจัดสอบ
5) ประกาศผลสอบโครงการ สอวน. แต่ ล ะสาขาและเข้ า ค่ า ยอบรม ค่ า ย 1,2,3 ตาม
กาหนดการเพื่อไประดับชาติต่อไป
6) โรงเรียนเป็นศูนย์ สอวน. สาขาคอมพิวเตอร์ และฟิสิกส์
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2. ผลการดาเนินงาน
2.1 จานวนทุนการศึกษาต่อของนักเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ
นักเรียนได้รับทุนการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี ส่วนจานวนนักเรียนที่ได้รับ
ทุนการศึกษาต่อในแต่ละปีจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับค่านิยม ความสนใจของนักเรียน ความสนใจของ
ผู้ปกครอง โครงการทุนการศึกษาต่อของแต่ละสถาบัน นโยบายการศึกษา นโยบายการคัดเลือกและ
หลักเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษาต่อของแต่ละสถาบันที่มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี
จานวนทุนการศึกษาต่อของนักเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 7 เมษายน 2562

จานวนนทุนการศึกษา

25

25

20

15

15

17

จานวนทุนการศึกษาในประเทศ

10

5

0

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

แผนภาพการสรุปจานวนทุนการศึกษาต่อของนักเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ
ปีการศึกษา 2560 - 2562
2.2 จานวนผลงานนักเรียนที่ได้รับจากการแข่งขันในระดับชาติหรือนานาชาติ
ตาราง 31 แสดงจานวนผลงานนักเรียนที่ได้รับจากการแข่งขันในระดับชาติหรือนานาชาติ
ปี 2562 รางวัลประเภทต่างๆ
ลาดับ
รางวัล
อ้างอิง
รายการ
1
เหรียญ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
เกียรติบัตร
ทองแดง
2
เหรียญ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
เกียรติบัตร
ทองแดง
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ลาดับ
3

15
16
17
18

รางวัล
เหรียญ
ทองแดง
เหรียญเงิน
เหรียญ
ทองแดง
เหรียญทอง
รองชนะเลิศ
เหรียญเงิน
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญเงิน
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญ
ทองแดง
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน
เหรียญทอง
เหรียญเงิน

19

เหรียญเงิน

20
21
22
23
24

เหรียญเงิน
เหรียญเงิน
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญเงิน

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ปี 2562 รางวัลประเภทต่างๆ
รายการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

อ้างอิง
เกียรติบัตร

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โ ดยใช้โปรแกรม
GSP ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

เกียรติบัตร
เกียรติบัตร

เรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
เรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6
ต่อคาศัพท์ภาษาไทย (คาคมเดิม) ม.1-ม.3
ต่อคาศัพท์ภาษาไทย(คาคมเดิม) ม.4-ม.6
มารยาทไทย ม.1-ม.3
มารยาทไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (skit) ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-3

เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย
ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง
ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
การแข่งขันราวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันราวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6

เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร

เกียรติบัตร

เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร
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ปี 2562 รางวัลประเภทต่างๆ
รางวัล
อ้างอิง
รายการ
เหรียญเงิน หุ่นยนต์ผสม ม.ต้น
เกียรติบัตร
เหรียญเงิน หุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
เกียรติบัตร
เหรียญเงิน การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
เกียรติบัตร
1) เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะระดับชาติปีการศึกษา 2562
2) ภาพถ่ายการรับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
3) โครงการสนับสนุนการแข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆของนักเรียน ปีการศึกษา 2562
4) ดาเนินการจัด จภ.วิชาการ (PCCST ACADEMIC FESTIVAL and Science Fair)
5) ดาเนินการจัดส่งนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
6) ดาเนินการสรุปผลการแข่งขันต่างๆลงในสาร จ.ภ.สตูล ปีการศึกษา 2562
7) ดาเนินการฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับ

ลาดับ
25
26
27

ต่างๆ
2.3 จานวนโครงงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ
ตาราง 32 แสดงจานวนโครงงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ
ปีการศึกษา 2562
ลาดับ
รางวัล
อ้างอิง
รายการ
1
เหรียญทอง การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น
เกียรติบัตร/
ภาพถ่าย
ม.4 – ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562 วันที่ 6-8 มกราคม 2563 ณ โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
2
เหรียญ
การแข่งขันการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
เกียรติบัตร/
ทองแดง ม.1-ม.3 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69
ภาพถ่าย
ปีการศึกษา 2562 วันที่ 6-8 มกราคม 2563 ณ โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
3
เหรียญ
การแข่งขันการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
เกียรติบัตร/
ทองแดง ม.4-ม.6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปี
ภาพถ่าย
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ลาดับ

รางวัล

4

เหรียญ
ทองแดง
สาขา
คณิตศาสตร์
เหรียญเงิน
สาขาฟิสิกส์
และ
รางวัลยอด
เยี่ยมรวม
ทุกสาขา
เหรียญเงิน
เหรียญทอง
special
award

5

6

7

เหรียญ
ทองแดง

8

เหรียญ
ทองแดง

รายการ
การศึกษา 2562 วันที่ 6-8 มกราคม 2563 ณ โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
นาเสนอโครงงานระดับนานาชาติในงาน International
Science and Invention Fair 2019 ระหว่างวันที่
21-25 มิถุนายน 2562 ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
การแข่งขันนาเสนอโครงงานระดับนานาชาติในงาน
International Science and Invention Fair 2019
ระหว่างวันที่ 21-25 มิถุนายน 2562 ณ เมืองบาหลี ประเทศ
อินโดนีเซีย

การแข่งขันการนาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
นานาชาติ ในงาน International Young Scientists
Innovation Exhibition 2019 (IYSIE2019) ณ กรุงกัวลาลัม
เปอร์ ประเทศมาเลเซียประเภทโครงงานสาขา life science
การแข่งขันการนาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
นานาชาติ ในงาน International Young Scientists
Innovation Exhibition 2019 (IYSIE2019) ณ กรุงกัวลา
ลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ประเภทโครงงานสาขา
engineering and physics
การแข่งขันการนาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
นานาชาติ ในงาน International Young Scientists
Innovation Exhibition 2019 (IYSIE2019) ณ กรุงกัวลาลัม
เปอร์ ประเทศมาเลเซีย ประเภท โครงงานสาขา computer
science and mathematics

อ้างอิง

สาร จภ.
ประจาเดือน
กรกฎาคม
2562
สาร จภ.
ประจาเดือน
กรกฎาคม
2562

สาร จภ.
ประจาเดือน
สิงหาคม
2562
สาร จภ.
ประจาเดือน
สิงหาคม
2562
สาร จภ.
ประจาเดือน
สิงหาคม
2562
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ลาดับ
9

รางวัล
เหรียญ
ทองแดง

อ้างอิง
รายการ
การแข่งขันการนาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
สาร จภ.
นานาชาติ ในงาน International Young Scientists
ประจาเดือน
Innovation Exhibition 2019 (IYSIE2019) ณ กรุงกัวลาลัม
สิงหาคม
เปอร์ ประเทศมาเลเซีย ประเภทโครงงานสาขา
2562
environment science
10 รองชนะเลิศ การแข่งขันโครงงานการนาเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster
สาร จภ.
อันดับ 1 Presentations) Game for Visually Impaired People
ประจาเดือน
(2nd Prize) (เกมผู้พิการทางสายตา) งานประชุมวิชาการ Global Link
พฤศจิกายน
Singapore 2019 25-29 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัย
2562
หนานหยาง (Nanyang Technologica Universiry)
ประเทศสิงคโปร์
11 เหรียญทอง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎี
เกียรติบัตร
ชนะเลิศ หรือคาอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
12 เหรียญทอง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎี
เกียรติบัตร
หรือคาอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
13 เหรียญทอง การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
เกียรติบัตร
ม.1-ม.3
14 เหรียญทอง การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
เกียรติบัตร
ม.4-ม.6
1) จั ด ดาเนิ น โครงการแลกเปลี่ ยนผลงานวิ จัย /โครงงาน และนาเสนอผลงานวิ จัย ระดั บ
นานาชาติ กับโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ
2) จัดดาเนินโครงการส่งเสริมการทาโครงงาน เพื่อสนับสนุนการทาโครงงานของนักเรียนใน
ทุกรูปแบบ เชิญวิทยากรเพื่อให้คาปรึกษากับนักเรียน นานักเรียนไปทาโครงงานกับหน่วยงานต่างๆ
รวมทั้งเชิญอาจารย์จากมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงมาเป็นกรรมการให้คะแนนโครงงาน เป็นต้น
3) จัดดาเนินโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาศักยภาพนักเรียน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
4) จั ด ด าเนิ น โครงการค่ า ยวิ ท ยาศาสตร์ ส าหรั บ นั ก เรี ย นผู้ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทาง
วิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561
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2.4 จานวนวิชาที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active teaching & Learning
ทาให้นักเรียนมีความรู้ที่คงทน และสามารถนาความรู้ที่ได้รับในห้องเรียน ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้มากยิ่งขึ้น
2.5 ร้อยละของจานวนครูที่ใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียนการสอน
1) ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาไปสู่การเสริมสร้างให้นักเรียนมีศักยภาพ
พร้อมที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21
2) ครูมีพัฒนาการในการใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียนการสอน ซึ่งช่วยเอื้ออานวยความ
สะดวก และบริหารเวลาในการเรียนรู้ของนักเรียนได้ดียิ่งขึ้น
2.6 จานวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ตาราง 33 แสดงเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการภายในประเทศ
ที่
หน่วยงาน
กิจกรรม (ชื่อกิจกรรม / สถานที่ /
วัน เวลา)
1 คณะวิทยาศาสตร์
1) กรรมการวิพากษ์ และตัดสินโครงงาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์ งาน จ.ภ. วิชาการ’62
(PCSHSST Academic Festival and
Science Fair 2019) วันที่ 9 – 10
มกราคม 2563 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
2) เข้าร่วมนาเสนอองค์ความรู้ที่ทันสมัย
งาน จ.ภ. วิชาการ’62 (PCSHSST
Academic Festival and Science
Fair 2019) วันที่ 9 – 10 มกราคม 2563
ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย สตูล
3) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการเครือข่ายมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ
Url :
http://www.pccst.ac
.th/news_10-163.html
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ที่

หน่วยงาน

กิจกรรม (ชื่อกิจกรรม / สถานที่ /
หมายเหตุ
วัน เวลา)
และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย ภาคใต้
- ครั้งที่ 1 วันที่ 30 กันยายน 2562
ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ครั้งที่ 2 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ครั้งที่ 3 วันที่ 9 มีนาคม 2563
ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4) ที่ปรึกษาพิเศษโครงงานวิทยาศาสตร์
ตลอดปีการศึกษา
5) วิทยากรกิจกรรมหลักสูตรเพิ่มเติม
ประสบการณ์ของนักเรียน โครงการขยาย
เครือข่ายการจัดการศึกษาสาหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์
http://www.pccst.ac
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียน .th/news_18-1ละ 2 ครั้ง
63.html
6) ค่ายวิชาการค่ายวิชาการ
ฝึกประสบการณ์วิจัยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 31 ตุลาคม – 2
พฤศจิกายน 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์

94

ที่
2

หน่วยงาน

กิจกรรม (ชื่อกิจกรรม / สถานที่ /
หมายเหตุ
วัน เวลา)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1) กรรมการสอบสัมภาษณ์นักเรียน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เพื่อเข้าค่ายพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น และ
เข้าศึกษาต่อในสถาบัน KOSEN ประเทศ
ญี่ปุ่น
วันที่ 4 มีนาคม 2562
วันที่ 2 มีนาคม 2563
ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2) เข้าร่วมโครงการ FABLAB และขอ
ความร่วมมือสถานศึกษาเครือข่ายของ
โครงการฯ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด
พร้อมเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
http://www.pccst.ac
โครงการประกวดการพัฒนาต้นแบบทาง .th/news_10-1วิศวกรรมระดับประเทศ FABLAB
63.html
Thailand Competition 2019
(รอบที่ 1 ภาคใต้)
วันที่ 10 สิงหาคม 2562 ณ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
3) เข้าร่วมนาเสนอองค์ความรู้ที่ทันสมัย
งาน จ.ภ. วิชาการ’62 (PCSHSST
Academic Festival and Science
Fair 2019) วันที่ 9 – 10 มกราคม 2563
ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย สตูล

95

ที่

3

หน่วยงาน

สานักวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กิจกรรม (ชื่อกิจกรรม / สถานที่ /
วัน เวลา)
4) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการเครือข่ายมหาวิทยาลัย
และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย ภาคใต้
- ครั้งที่ 1 วันที่ 30 กันยายน 2562
ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ครั้งที่ 2 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ครั้งที่ 3 วันที่ 9 มีนาคม 2563 ณ ห้อง
ประชุมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการเครือข่ายมหาวิทยาลัย
และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ภาคใต้
- ครั้งที่ 1 วันที่ 30 กันยายน 2562
ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ครั้งที่ 2 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ครั้งที่ 3 วันที่ 9 มีนาคม 2563
ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หมายเหตุ

96

ที่

หน่วยงาน

4

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ

กิจกรรม (ชื่อกิจกรรม / สถานที่ /
หมายเหตุ
วัน เวลา)
1) กรรมการวิพากษ์ และตัดสินโครงงาน http://www.pccst.ac
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
.th/news_10-1คอมพิวเตอร์ งาน จ.ภ. วิชาการ’62
63.html
(PCSHSST Academic Festival and
Science Fair 2019)
วันที่ 9 – 10 มกราคม 2563
ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย สตูล
2) เข้าร่วมนาเสนอองค์ความรู้ที่ทันสมัย
งาน จ.ภ. วิชาการ’62 (PCSHSST
Academic Festival and Science
Fair 2019)
วันที่ 9 – 10 มกราคม 2563
ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย สตูล
3) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการเครือข่ายมหาวิทยาลัย
และโรงเรียน
- ครั้งที่ 1 วันที่ 30 กันยายน 2562
ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ครั้งที่ 2 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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ที่

5

6

7

หน่วยงาน

กิจกรรม (ชื่อกิจกรรม / สถานที่ /
วัน เวลา)
- ครั้งที่ 3 วันที่ 9 มีนาคม 2563
ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถาบันส่งการสอน
1) อบรมขยายผลให้กับครูตามโครงการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
(สสวท.)
2) พัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์และ
ครูผู้สอนโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา
คุณภาพประถมศึกษา วันที่ 4-5
สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
3) นักวิทยาศาสตร์น้อย
วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
สานักงานคณะการการศึกษา วิทยาการค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.
ขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิ
ค่าย 1 (ฟิสิกส์ / คอมพิวเตอร์) 2-17
ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ
ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ 1) โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตาม
แนวทาง STEM EDUCATION เพื่อ
พัฒนาการคิดขั้นสูงสาหรับศตวรรษที่ 21
(รุ่นที่ 2) 22-23 กันยายน 2561 ณ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย สตูล
2) บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
แก่ โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

หมายเหตุ

รายงานสรุปผล
การดาเนินงาน

http://www.pccst.ac
.th/news_2-1062.html
รายงานสรุปผลการ
ดาเนินงาน
หนังสือเข้า
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ที่

8

หน่วยงาน

กิจกรรม (ชื่อกิจกรรม / สถานที่ /
วัน เวลา)
- โรงเรียนมุสลิมศึกษา
วันที่ 19 ธันวาคม 2562
- โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ
วันที่ 31 มกราคม 2563
- โรงเรียนสายเพชรศึกษา
วันที่ 9 ธันวาคม 2562
- โรงเรียนดารุลอูลูม
วันที่ 12 กันยายน 2562
- โรงเรียนอนุบาลสตูล
วันที่ 13 กันยายน 2562
- โรงเรียนมหาวชิราวุธ
วันที่ 13 กันยายน 2562
- โรงเรียนบ้านคลองขุด
วันที่ 23 ก.ย. - 5 ต.ค. 2562
โรงเรียนเครือข่ายระดับ
1) ขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและ
มัธยมศึกษา สังกัด สพฐ. ใน การจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียน
จังหวัด
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัด สพฐ.
ในจังหวัด วันที่ 15-16 มิถุนายน 2562
ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย สตูล
2) ขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและ
การจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัด สพฐ.
ในจังหวัด 15-16 ตุลาคม 2562
ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย สตูล

หมายเหตุ

http://www.pccst.ac
.th/news_15-0662.html
รายงานสรุปผลการ
ดาเนินงาน
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ที่

หน่วยงาน

กิจกรรม (ชื่อกิจกรรม / สถานที่ /
วัน เวลา)
9 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา โรงเรียนให้ บริการห้องปฏิบัติการ
ราชวิทยาลัย พัทลุง
วิทยาศาสตร์แก่ โรงเรียนในเขตพื้นที่
บริการในระดับ ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา
- 28 มิถุนายน 2562
- 30 สิงหาคม 2562
- 29 พฤศจิกายน 2562
- 31 มกราคม 2563
10 โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก
โรงเรียนให้ บริการห้องปฏิบัติการ
จ.พัทลุง
วิทยาศาสตร์แก่ โรงเรียนในเขตพื้นที่
บริการในระดับ ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา
- 28 มิถุนายน 2562
- 30 สิงหาคม 2562
- 29 พฤศจิกายน 2562
- 31 มกราคม 2563
11 สานักงานพัฒนา
โครงการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตอนปลายฝึกทักษะวิจัย โครงการรับ
แห่งชาติ (สวทช.)
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายฝึก
ทักษะวิจัย บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
จ.ปทุมธานี
12 สถาบันวิจัยซินโครครอน
(องค์การมหาชน)

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเหตุ

100

ที่

13

14

15

16

หน่วยงาน

กิจกรรม (ชื่อกิจกรรม / สถานที่ /
วัน เวลา)
วันที่ 16 – 20 กรกฎาคม 2562
ณ สถาบันวิจัยซินโครครอน (องค์การ
มหาชน)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้าน
กรุงเทพมหานคร
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 16 – 20 กรกฎาคม 2562 กรม
วิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ
จ.สุราษฎร์ธานี
ของนักเรียนโครงการ Education Hub
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล กับ
นักเรียนโครงการ E.P. โรงเรียนสุราษฎร์
ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่
21 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ
ของนักเรียนโครงการ Education Hub
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล กับ
นักเรียนโครงการ E.P. โรงเรียนศรียาภัย
จ.ชุมพร ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่
20 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ
โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร
Thailand Education Hub “Education Hub Academic Festival
(OBEC)
2017” ระหว่างวันที่ 1 - 4 สิงหาคม
พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

หมายเหตุ

101

ที่

หน่วยงาน

17 โรงเรียนสตรีภูเก็ต จ.ภูเก็ต

18 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชา
สรรค์ จ.สงขลา

กิจกรรม (ชื่อกิจกรรม / สถานที่ /
วัน เวลา)
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ
ของนักเรียนโครงการ Education Hub
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย สตูล กับนักเรียนโครงการ EP
โรงเรียนสตรีภูเก็ต ปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 19 - 23 พฤศจิกายน 2561
ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต อาเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ
ของนักเรียนโครงการ Education Hub
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย สตูล กับนักเรียนโครงการ E.P.
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
จ.สงขลา ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่
3 - 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียน
หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา

หมายเหตุ

102

เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในต่างประเทศ
ตาราง 34 แสดงเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในต่างประเทศ
หน่วยงาน ครั้ง
กิจกรรม (ชื่อกิจกรรม/ สถานที่/ วัน เวลา)
หมายเหตุ
ที่
โรงเรียน
1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการตาม MOU เมื่อ http://pccst.ac.th/p
Furukawa
วันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียน
ccst_letters/j-63Reimei
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
1.pdf
Junior and
2 คณะครูและนักเรียน Furukawa Reimei Junior and
Senior High
Senior High School เข้าร่วมงาน Thailand-Japan
School
Student ICT Fair 2019 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์
ประเทศญี่ปุ่น
จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เมื่อวันที่ 20 – 22
ธันวาคม 2562
3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการภายใต้โครงการ
แลกเปลี่ยน SAKURA Science เมื่อวันที่ 31 มกราคม
– 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียน Furukawa
Reimei Junior and Senior High School ประเทศ
ญี่ปุ่น
สถาบัน
1 คณะผู้บิหารและอาจารย์จากสถาบัน Sendai, KOSEN
เทคโนโลยี
เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
แห่งชาติ
วิทยาลัย สตูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
(KOSEN)
จัดการศึกษาและการดาเนินกิจกรรมของโรงเรียน และ
ประเทศญี่ปุ่น
การสร้างความเข้าใจเพื่อสร้างข้อตกลงในการทาบันทึก
(Sendai,
ความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์
KOSEN)
จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล และ Sendai KOSEN
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562
2 คณะครูและนักศึกษาจากสถาบัน Sendai, KOSEN
เข้าร่วมงาน Thailand-Japan Student ICT Fair
2019 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
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หน่วยงาน

โรงเรียน
วิทยาศาสตร์
ตวนกู ซัยด์
ปุตรา
รัฐเปอร์ลิศ
ประเทศ
มาเลเซีย

ครั้ง
ที่

1

2

3

กิจกรรม (ชื่อกิจกรรม/ สถานที่/ วัน เวลา)
มุกดาหาร เมื่อวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2562 โดย
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เป็น
คู่มิตรในการดูแลและดาเนินการกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ทางด้านการจัดการศึกษา
- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักเรียนในโครงการ
Education Hub
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล กับ
นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตวนกู ซัยด์ ปุตรา
รัฐเปอร์ลิศ ประเทศมาเลเซีย ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ระหว่างวันที่ 4 - 8
สิงหาคม พ.ศ. 2562
-โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักเรียนในโครงการ
Education Hub
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล กับ
นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตวนกู ซัยด์ ปุตรา
รัฐเปอร์ลิศ ประเทศมาเลเซีย ณ โรงเรียนโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ ตวนกู ซัยด์ ปุตรา รัฐเปอร์ลิศ ประเทศ
มาเลเซีย ระหว่างวันที่ 3 - 7 กันยายน พ.ศ. 2562
-โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตวนกู ซัยด์ ปุ
ตรา นักเรียน 19 คน และครู 2 คน เข้าร่วมงาน THE
SCIENCE MATHEMATICS AND ENGLISH
INTEGRATED CAMP 2019 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์
ตวนกู ซัยด์ ปุตรา รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย
ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 8
กันยายน พ.ศ.2562

หมายเหตุ
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หน่วยงาน

ครั้ง
กิจกรรม (ชื่อกิจกรรม/ สถานที่/ วัน เวลา)
ที่
4 -โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตวนกู ซัยด์ ปุ
ตรา นักเรียน 24 คน และครู 10 คน เข้าร่วมงาน
THAIMAL SCOUT CAMP 2019 ณ โรงเรียน
วิทยาศาสตร์ ค่ายตารวจตระเวนชายแดน ที่ 436
อาเภอเมือง จังหวัดสตูล ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน
พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2562
5

โรงเรียน
มัธยม แวนโฮ
ประเทศ
เวียดนาม

1

-โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตวนกู ซัยด์ ปุ
ตรา นักเรียน 24 คน และครู 10 คน เข้ากิจกรรมค่าย
THAIMAL SME Integrated Camp 2019 ในวันที่
15 – 17 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
คณะผู้บริหารและครู ได้ไปร่วมทากิจกรรมการเรียนรู้
กับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนมัธยมแวน
โฮ ระหว่างวันที่ 12-16 ตุลาคม 2562

ความร่วมมือของโรงเรียนและสถาบัน ในงาน จภ.วิชาการ’62
1) ประเทศมาเลเซีย จานวน 17 โรงเรียน
2) ประเทศอินโดนีเซีย จานวน 11 โรงเรียน
3) ประเทศเวียดนาม จานวน 1 โรงเรียน
4) ประเทศตุรกี จานวน 1 โรงเรียน
5) ประเทศเยอรมนี จานวน 1 โรงเรียน
6) ประเทศฟิลิปปินส์ จานวน 1 โรงเรียน

หมายเหตุ
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2.7 จ านวนนักเรี ยนได้ รั บ การคั ดเลื อกให้ เ ข้า ร่ วมแข่งขัน โอลิ มปิกวิ ชาการระดับชาติหรื อ
นานาชาติ
นักเรียนสามารถสอบเข้าโครงการ สอวน.ค่าย 1 และค่าย 2 ได้ดัง Link เอกสารต่อไปนี้
https://drive.google.com/drive/folders/10mLLgyZ85YTcE71auZwHlePxNjpx5-9m
นักเรียนสามารถสอบเข้าค่าย 1 ครั้งที่ 20 ปีการศึกษา 2562 รวมทั้งหมด 86 คน

ที่มา สาร จ.ภ.สตูล ประจาเดือน ตุลาคม 2562
http://pccst.ac.th/pccst_letters/j-62-10.pdf
3. แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
3.1 สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา
จุดเด่น
จุดควรพัฒนา
1) นักเรียนมีความสนใจในการสมัครสอบ
1) นักเรียนบางส่วนยังขาดความพร้อมในด้าน
คัดเลือกเพื่อขอรับทุนการศึกษาต่อฯทั้งในและ ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญในการสมัครสอบ
ต่างประเทศเป็นจานวนมาก
คัดเลือกขอรับทุนฯ
2) โรงเรียนมีนโยบายสนับสนุนการสมัครสอบฯ
ของนักเรียนอย่างเต็มที่
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จุดเด่น
3) นักเรียนได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ
อย่างต่อเนื่อง
4) โรงเรียนมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้มี
โอกาสในการประกวดโครงงานในเวทีระดับชาติ
หรือนานาชาติหลากหลายรูปแบบ
5) โรงเรียนมีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมให้
ครูได้จัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active
Teaching & Learning
5) ครูมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ และการ
เรียนรู้สารสนเทศ ในระดับพื้นฐานเพื่อสามารถ
เข้าถึงและสามารถใช้ไอซีทีเพื่อการค้นคว้า
รวบรวม และประมวลผลจากแหล่งต่าง ๆ และ
เพื่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับนักเรียน
6) ครูสามารถบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยี
และทักษะการจัดการสารสนเทศเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการวิเคราะห์ การแก้ปัญหา
และการทางานเป็นทีม
7) ครูสามารถกระตุ้นให้นักเรียนพัฒนาคุณค่า
ทัศนคติ และจริยธรรมในเชิงบวกในการใช้
ไอซีทีซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและกระบวนการคิดอย่างวิเคราะห์
8) นักเรียนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงและเรียนรู้
ทักษะไอซีทีในการศึกษาโดยพัฒนาความรู้
ไอซีที ในทุกสาขาวิชาเพื่อส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิต
9) มีเวทีการทากิจกรรมกับต่างประเทศมากขึ้น
10) มีจานวนเครือข่ายทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเพิ่มขึ้นทุกปี

จุดควรพัฒนา
2) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเพื่อยกระดับ
ความสามารถของนักเรียนในทุกสาขาวิชา
โดยเฉพาะในสาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
3) โครงงานที่เข้าร่วมประกวดในเวทีระดับชาติ
หรือนานาชาติมีจานวนน้อยเมื่อเทียบกับ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคด้วยกัน
4) นักเรียนบางส่วนยังไม่เห็นความสาคัญ
ของการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active
Teaching & Learning
5) ครูและบุคลากรทุกคน ควรมีความรู้ในการ
บารุงรักษาอุปกรณ์ ICT เบื้องต้น เพื่อยืดอายุ
ของการใช้งานของอุปกรณ์เหล่านั้น
6) การพัฒนาทางด้านทักษะภาษาอังกฤษใน
การสื่อสารของนักเรียน
7) ให้มีความร่วมมืออย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง
มากขึ้น
8) การสมัครของนักเรียนในแต่ละสาขาวิชา
สามารถสมัครได้มากกว่า 1 วิชา ทาให้นักเรียน
ต้องเลือกเข้าติวในรายวิชาที่ตัวเองเลือกติวเป็น
บางวัน จนทาให้ได้รับเนื้อหาไม่ครบตามจานวน
วันที่เปิดติว
9) โรงเรียนมีกิจกรรมอื่นๆ ตรงกับช่วงที่มี
การติวเข้มส่งผลให้นักเรียนได้เข้าติวไม่เต็มที่
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จุดเด่น
11) มีการขยายเครือข่ายทางวิชาการให้กับ
โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการและนอกเขตพื้นที่
บริการ
12) โรงเรียน ครู และนักเรียนมีความพร้อมทา
ให้นักเรียนสอบผ่านเข้าโครงการ สอวน. ในแต่
ละสาขาวิชาได้
13) มีจานวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีการศึกษา
14) มีสื่อเทคโนโลยีที่ทาให้นักเรียนได้รับ
ข่าวสารได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
15) โรงเรียนเป็นศูนย์ สอวน. รายวิชา
คอมพิวเตอร์และฟิสิกส์ โดยมีครูผู้สอนใน
โรงเรียนเป็นวิทยากร
ในค่ายสอวน. ร่วมด้วย

จุดควรพัฒนา

3.2 วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะนามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป
1) พยายามรวบรวมข้อมูลทุนการศึกษาต่อให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะข้อมูลทุนการศึกษาต่อ
ต่างประเทศ เพื่อแจ้งให้นักเรียนได้ทราบ และได้เตรียมความพร้อมในสมัครขอรับทุนต่างๆ ดังกล่าวไว้
ล่วงหน้า โดยมีครูที่เกี่ยวข้องคอยให้คาปรึกษา ช่วยเหลือเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
โรงเรียน และให้กาลังใจอย่างต่อเนื่อง
2) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความสามารถของนักเรียนในทุกๆรายวิชา
3) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความสามารถในเวทีระดับชาติและนานาชาติเพิ่มมากขึ้น
4) กาหนดนโยบายในการทาให้โครงงานของนักเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5) กระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสาคัญของการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active
Teaching & Learning ให้มากขึ้น
6) รูปแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน
7) การเรียนการสอนบนอินเทอร์เน็ตและเครือข่าย Network
8) การเรียนการสอนโดยการประชุมทางไกลด้วยวีดิทัศน์
9) บทเรียนลักษณะข้อความหลายมิติและสื่อหลายมิติ
10) บันทึกข้อมูลและสารสนเทศด้วยซีดีและดีวีดี
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11) การเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีไร้สาย
12) การศึกษาเชิงลึกด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน
13) การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (Computer Assisted Instruction)
14) ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีเวทีการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มากขึ้นและ
กระจายให้นักเรียนได้มีโอกาสในการร่วมกิจกรรมมากขึ้น
15) มีโครงการความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศทุกๆ ปีการศึกษา
16) การเปิดติวเข้มก่อนสอบเข้าโครงการ สอวน. อย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นให้คุณครูจัดหาสื่อ
เอกสาร
ที่สามารถนามาเพิ่มพูนความรู้ให้นักเรียนได้มากที่สุด
4. นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดีด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
1) รูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วย PCSHSST MODEL
2) สนับสนุนให้สถาบันการศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศ ที่มีโครงการทุนการศึกษา
ต่อได้เข้าพบกับนักเรียนโดยตรง
3) สนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านระบบ Online
4) ครูผู้สอนในรายวิชาเดียวกัน ร่วมกันระดมความคิด ประชุม PLC เพื่อคิดค้นนวัตกรรมใน
การจัดการแก้ปัญหาในรายวิชาที่สอนในลักษณะ Active teaching & Learning ได้อย่างเหมาะสม
5) ครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรมโดยใช้ ICT ในการ
จัดการเรียนการสอน เช่น รายวิชาภาษาอังกฤษ ใช้ kahoot ในการจัดกิจกรรมการสอนไวยากรณ์ ใช้
google classroom ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสุขศึกษา
6) การมีส่วนร่วมของครูจากหลายสาขาวิชา อาทิ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ นาฏศิลป์ ในการร่วมมือกันวางแผนและดาเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ และศิลปวัฒนธรรม
5. ร่องรอยหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
5.1 จานวนทุนการศึกษาต่อของนักเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ
1) แบบสรุปการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560-2562
2) สาร จภ. สตูล
5.2 จานวนผลงานนักเรียนที่ได้รับจากการแข่งขันในระดับชาติหรือนานาชาติ
1) เกียรติบัตรได้รับจากการแข่งขันในระดับชาติหรือนานาชาติ
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2) รายงานสรุปโครงการการแข่งขันในระดับชาติหรือนานาชาติ
3) รางวัลความสาเร็จ สถานศึกษา/ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน
4) ภาพกิจกรรมการแข่งขันในระดับชาติหรือนานาชาติ
5) รายงานสรุปการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
6) สารจ.ภ.สตูล ปีการศึกษา 2562
5.3 จานวนโครงงานที่ไ ด้ รับการคัดเลือกเข้าร่ วมประกวดในเวทีร ะดับชาติหรื อนานาชาติ
1) รายงานสรุปผลโครงการส่งเสริมการทาโครงงาน/งานวิจัย งาน PCCST Science Fair
2) รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมงาน PCCST Science Fair
3) รายงานสรุปผลโครงการแลกเปลี่ยนผลงานวิจัย/โครงงาน และนาเสนอผลงานวิจัยระดับ
นานาชาติ กับโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ
4) รายงานสรุปผลโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
5) รายงานสรุปผลโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์
6) เกียรติบัตรเข้าร่วมประกวดในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ
7) ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมประกวดในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ
5.4 จานวนวิชาที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active teaching & Learning
1) แบบนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน
2) รางวัลความสาเร็จ สถานศึกษา/ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน
3) เอกสารหลักฐานข้อมูลสาคัญ หรือเอกสารอ้างอิงต่างๆ
4) ภาพกิจกรรม
5) สื่อวีดีโอ
6) แผนการจัดการเรียนรู้
7) ผลงานชิ้นงานนักเรียน
8) แบบบันทึกการปฏิบัติการทดลอง
การจัดการเรียนการสอนในลักษณะ
Active teaching & Learning
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5.5 ร้อยละของจานวนครูที่ใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียนการสอน
1) แบบประเมินการใช้นวัตกรรม
2) รางวัลความสาเร็จ สถานศึกษา/ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน
3) ภาพกิจกรรมการใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียนการสอน
4) สื่อ power point การจัดการเรียนการสอน
5) สื่อวีดีโอจากสานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
6) แผนการจัดการเรียนรู้ทใี่ ช้ ICT ประกอบการจัดการเรียนการสอน
7) รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
8) รายงานการประเมินตนเองของครู
การใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียนการสอน

5.6 จานวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1) กิจกรรมการแลกเปลี่ยนกับเครือข่ายในประเทศญี่ปุ่น
2) สาร จ.ภ. สตูล ฉบับเดือนมกราคม 2563 http://pccst.ac.th/pccst_letters/j-631.pdf
3) กิจกรรม Thailand - Japan Student ICT Fair 2019 http://tjsif2019.pccm.ac.th/
#tjsif2019
4) เอกสารการทา MOU ความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5) การแลกเปลี่ยนผลงานวิจัย/ การแข่งขันระดับนานาชาติกับโรงเรียนเครือข่ายใน
ต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม ญี่ปุ่น และฟิลิปปินส์
- รายงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ประเทศญี่ปุ่น
- การแข่งขันนาเสนอโครงงานระดับนานาชาติในงาน International Science and
Invention Fair 2019 ระหว่างวันที่ 21-25 มิถุนายน 2562 ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
- รายงานสรุปการจัดงาน PCCST ACADEMIC FESTIVAL AND SCIENCE FAIR
2017-2019
- รายงานสรุปผลการแข่งขัน Thailand-Japan Game Programing HACKATHON
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- การแข่งขันการนาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ ซึ่ง
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 4 รายการ ได้แก่ โครงงานฟิสิกส์ โครงงานเคมี โครงงานชีววิทยา
และโครงงานคณิตศาสตร์
- รายงานสรุปผลการแข่งขันงานหุ่นยนต์นานาชาติและโอลิมปิกอังกฤษ 2017 ซึง่
ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับอาเซียน 2 รายการ
- รายงานสรุปผลการแข่งขัน SAMURA 6th International Cultural, Science
and Education Festival 2017 (SICSEF 2017) ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทอง 2 รายการ เหรียญเงิน 1
รายการ และ เหรียญทองแดง 3 รายการ
5.7 จ านวนนักเรี ยนได้ รั บการคั ดเลือกให้เ ข้า ร่ วมแข่ งขัน โอลิมปิกวิ ชาการระดับชาติหรื อ
นานาชาติ

112

นายภทรกร นิจ จรั ลกุล ได้รับรางวัล เหรี ยญเงิน จากการแข่งขันคอมพิว เตอร์โ อลิ มปิก
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยเป็นตัวแทนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย สตูล ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี และได้รับรางวัลคะแนนสูงสุด
ในระดับภาคใต้

ที่มา สารจภ.เดือน มิถุนายน 2562
http://pccst.ac.th/pccst_letters/j-63-2.pdf
นั ก เรี ย นโรงเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ จุ ฬ าภรณราชวิ ท ยาลั ย สตู ล ได้ เ ป็ น ตั ว แทนศู น ย์
มหาวิท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ วิท ยาเขตปั ต ตานี เพื่อ เข้า ร่ ว มการแข่ง ขั นคอมพิ ว เตอร์โ อลิ ม ปิ ก
ระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 4-7 มิถุนายน 2562
นางสาวนภัสสร รัตนสุวรรณ ชั้น ม.5/4
นายวิลดาน หลงลูวา
ชั้น ม.6/2
นายภทรกร นิจจรัลกุล
ชัน้ ม.6/3
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นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สตูล ได้เป็นตัวแทนศูนย์มหาวิทยาลัย
ทักษิณ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เมื่อวันที่
6-10 เมษายน 2562
นายธีรพัฒน์ ชานาญคราด ชั้น ม.6/4

ที่มา สารจภ.เดือน มิถุนายน 2562
http://pccst.ac.th/pccst_letters/j-63-2.pdf
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ผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(จานวน 4 มาตรฐาน)
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1. กระบวนการ / วิธีการพัฒนา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณาชวิทยาลัย สตูล มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการใช้
กระบวนการ P D C A เน้ น การมี ส่ ว นร่ว มของทุ กภาคส่ ว น เพื่ อมุ่ ง เน้ นให้ เ กิ ดความส าเร็ จตาม
เป้าหมายทุกมาตรฐาน โดยมีการประชุมเพื่อสอบถามความต้องการและความพึงพอใจของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง แล้วนาผลจากการประชุมมากาหนดเป็นมาตรฐานและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา แล้ว
จัดทาเกณฑ์การประเมินโดยกาหนดผู้รับผิดชอบมาตรฐานย่อย
การบริหารโรงเรียนโดยการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ โดยความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วนในโรงเรียน อย่างเป็นระบบ เพื่อเสนอและขอนุมัติโครงการ โดยมีคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ร่วมกันพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เพื่อใช้ในการ
พัฒนาโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการสรุปและรายงานผลการดาเนินโครงการ
นอกจากนั้ น โรงเรี ย นมี ก ารจั ด ท าแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
สถานศึกษาให้ สอดคล้ องกับ หลักสู ตรแกนกลางและหลั กสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ที่มุ่งเน้น
ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถทางดานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามเป้าหมายของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการจัดทา
แผนการเรียนรู้ฉบับย่อ ข้อสอบวัดผลร่วมกัน ทั้งยังมีการส่งเสริม/พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอน/เทคนิคและสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลายเพื่ อพัฒ นาศัก ยภาพผู้ เ รียนเป็นรายบุ คคล โดยยึดผู้ เรีย นเป็ นส าคัญ และเป็นไปตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มรการดาเนินการวัดผลประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง และนา
ผลการประเมินมาใช้พัฒนาและแก้ปัญหาให้กับนักเรียนอย่างจริงจัง และพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่ง
สื บ ค้น ข้อมู ล ให้ มีความพร้ อมและเพียงพอต่อการเรียนรู้ มี กระบวนการนิเทศอย่างต่อ เนื่องและ
หลากหลาย ส่ งเสริ มการจั ดสภาพแวดล้ อมทางกายภาพทั้ง ภายในและภายนอกห้ อ งเรียน และ
สภาพแวดล้อมทางสังคม ที่มีความปลอดภัยและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิด
และลงปฏิบัติ
ผู้บริหารมีสัมพันธ์ภาพที่ดีกับชุมชน และมีการแสวงหาความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรจาก
ชุมชน ในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และความเป็นอยู่ นักเรียนโรงเรียนประจา
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการดาเนินงานตาม 6 วาระการพัฒนาการศึกษา สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้แก่ โรงเรียนสวย การบริหาร
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จัดการ ครูมืออาชีพ นักเรียนเก่ง นักเรียนดี นักเรียนมีความสุข โดยผ่านการจัดกิจกรรม /โครงการ
ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา ส่งผลให้การดาเนินการในการพัฒนาโรงเรียน ระบบ
การบริหารจัดการ ครู และนักเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. ผลที่เกิดจากการพัฒนา
จากการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากการมีส่วน
ร่วมของคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัดตาม
กระบวนการพัฒนาคุณภาพ P D C A โดยมีเป้าหมายได้แก่มาตรฐานสถานศึกษา เป้าหมายผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562 เกิดผลการพัฒนารายมาตรฐานดังนี้
มาตรฐานการศึกษาโดยรวม : ยอดเยี่ยม
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
มาตรฐานที่ 4 ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์

ระดับ
คุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

ตาราง 35 เปรียบเทียบค่าเป้าหมายและผลที่ได้จากการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2562
ค่า
ผลการ
มาตรฐาน
เป้าหมาย
ประเมิน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
ร้อยละ
ร้อยละ
และการคิดคานวณ
96.00
98.83
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
ร้อยละ
ร้อยละ
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
96.00
98.01
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มาตรฐาน
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กาหนด
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนด
ชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้

ค่า
เป้าหมาย
ร้อยละ
75.00
ร้อยละ
97.00
ร้อยละ
96.00
ร้อยละ
90.00
ดีเลิศ
ร้อยละ
96.00
ร้อยละ
80.00
ร้อยละ
98.00
ร้อยละ
98.00
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

ผลการ
ประเมิน
ร้อยละ
98.83
ร้อยละ
99.60
ร้อยละ
99.33
ร้อยละ
100.00
ยอดเยี่ยม
ร้อยละ
97.37
ร้อยละ
87.54
ร้อยละ
10.00
ร้อยละ
100.00
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

ดีเลิศ
ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม
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มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

ค่า
เป้าหมาย
ยอดเยี่ยม

ผลการ
ประเมิน
ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมา ดีเลิศ
พัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา ดีเลิศ
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 4 ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมาย
ดีเลิศ
ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
4.1 จานวนทุนการศึกษาต่อของนักเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งใน
ปานกลาง
และต่างประเทศ
4.2 จานวนผลงานนักเรียนที่ได้รับจากการแข่งขันในระดับชาติ
ดี
หรือนานาชาติ
4.3 จานวนโครงงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดในเวที
ดี
ระดับชาติหรือนานาชาติ
4.4 จานวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active
ยอดเยีย่ ม
Teaching & Learning
4.5 ร้อยละของจานวนครูที่ใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียน
ดีเลิศ
การสอน
4.6 จานวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศ
ดีเลิศ
และต่างประเทศ
4.7 ผลการผ่านคัดเลือกเข้าค่ายมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ ยอดเยีย่ ม
(สอวน.) ระดับชาติหรือนานาชาติ
มาตรฐานการศึกษาโดยรวม
ดีเลิศ

ดีเลิศ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ปานกลาง
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
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ส่วนที่ 3
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ
รายงานการประเมิ น ตนเองของสถานศึก ษาเป็น การจั ดท าสรุ ปผลการจัดการศึก ษาของ
สถานศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถนศึกษาที่สอดคล้องกับระบบการ
ประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นข้อมูลสารสนเทศสาคัญที่สถานศึกษาจะต้องนาไป
วิเคราะห์ เพื่อนาไปสู่การสังเคราะห์โดยเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสาเร็จของแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา (3-5 ปี) ตลอดจนนาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
โรงเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ จุ ฬ าภรณราชวิ ท ยาลั ย สตู ล ได้ ด าเนิ น การประเมิ น ตนเองของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ซึ่งผลจากการประเมินสามารถงวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และ
ระบุแนวทางการพัฒนาโรงเรียนในรอบปีการศึกษา 2562 ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ พร้อมทั้งระบุทิศ
ทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต และนาเสนอรายงานผล ดังนี้
สรุปผล
จุดเด่น
คุณภาพของผู้เรียน
1. นักเรียนเป็นผู้มีความสามารถพิเศษทางด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. หลักสูตรสถานศึกษาเป็นลักษณะเฉพาะที่
เน้นการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
3. ห้องเรียนมีนักเรียนจานวน 24 คนต่อ
ห้องเรียน
4. นักเรียนสร้างงานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง

จุดควรพัฒนา
1. การพัฒนานักเรียนด้านการคิดเชิงวิเคราะห์
สังเคราะห์ ความคิดเชิงสร้างสรรค์และการ
ประยุกต์ความรู้นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
2. ส่งเสริมการมีอุดมการณ์ มีวินัย มีความ
รับผิดชอบ
ต่อตนเอง รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
ของนักเรียน
3. นักเรียนมีผลการทดสอบทางศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐานค่อนข้างต่า เมื่อเทียบกับโรงเรียนใน
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ด้วยกัน
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จุดเด่น
จุดควรพัฒนา
5. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติสูง
กว่าระดับประเทศ
6. นักเรียนมีผลการทดสอบทางศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานสูง เมื่อเทียบกับโรงเรียน
ในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน
7. นักเรียนได้รับรางวัลแห่งความดีอย่าง
ต่อเนื่อง
กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. โรงเรียนมี วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและ 1. การพัฒนาครู บุคลากรให้มคี วามเชี่ยวชาญ
อุดมการณ์ที่ชัดเจน
ตามสาขาวิชา และมีอุดมการณ์ในการพัฒนา
2. โรงเรียนมีความพร้อมด้านทรัพยากรทางการ วิทยาศาสตร์ 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการ
บริหาร
สื่อสารและการประชาสัมพันธ์
3. ครูมีคุณวุฒิตรงตามวิชาเอกและมีวัยวุฒิที่
3. การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วน
พร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลง
ร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการขับเคลื่อน
4. โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
การสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ
4. การมีรูปแบบการพัฒนาองค์กรด้วย
5. โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่ กระบวนการ PDCA ในแต่ละฝ่ายงาน
ทันสมัย เทียบเคียงระดับนานาชาติ
5. การกากับ ดูแลนักเรียนให้เรียนรู้ผ่านสื่อ
6. โรงเรียนมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง อินเตอร์เน็ตที่เหมาะสมกับวัย และวุฒิภาวะ
สามารถเชื่อมต่อแบบใช้สายครอบคลุมทุกพื้นที่
ของโรงเรียน
7. โรงเรียนมีเว็บไซต์ในการเผยแพร่ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสนเทศต่างๆ ที่เป็น
ปัจจุบัน
8. โรงเรียนเป็นผู้นาการบริการทางด้านวิชาการ
กับหน่วยงานทางด้านการศึกษา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
1. การพัฒนาครูให้มีองค์ความรู้ในการจัดการ
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
เรียนการสอนแบบ Active Learning อย่างมี
2. ครูได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการ ประสิทธิภาพ
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จุดเด่น
จุดควรพัฒนา
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคที่หลากหลาย 2. การสร้างความตระหนักให้ครูและบุคลากร
เพื่อพัฒนานักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ
เกี่ยวกับการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3. โรงเรียนมีมาตรการให้ครูต้องสอนเต็มเวลา 3. การจัดระบบนิเทศการสอนของครูอย่าง
เต็มความสามารถ โดยการเปลี่ยนคาบสอน
ต่อเนื่อง
สอนชดหรือจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมใน
6. การส่งเสริมให้ครูมีสื่อการเรียนรู้โดยใช้
กรณีติดราชการ ลา หรือมีเหตุจาเป็น
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการ
4) การวัดผลและประเมินผลเป็นไปในรูปแบบ
สอนที่สอดคล้องกับบริบทของรายวิชา
เดียวกันกับกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย และนาผลที่ได้มาพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน
ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
1. โรงเรียนมีเป้าหมายชัดเจนในการพัฒนา
1. การส่งเสริมผลงานของนักเรียนในการเข้าร่วม
คุณภาพของนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทาง
การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นทั้งในและ
วิชาการตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ต่างประเทศ
2. โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมตามนโยบาย
2. การประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมเพื่อชุมชน
จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
3. การส่งเสริมให้มีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางด้าน
3. โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
วิทยาศาสตร์
ทางวิชาการกับหน่วยงานการศึกษาทางด้าน
4. ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูและ
วิทยาศาสตร์ ในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง นักเรียน
4. นักเรียนได้รับรางวัลระดับชาติและ
5. โครงงานที่เข้าร่วมประกวดในเวทีระดับชาติ
นานาชาติอย่างต่อเนื่อง
หรือนานาชาติมีจานวนน้อย เมื่อเทียบกับ
5. โรงเรียนมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้มี โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
โอกาสในการประกวดโครงงานในเวทีระดับชาติ ราชวิทยาลัยด้วยกัน
และนานาชาติอย่างหลากหลาย
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แนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
1. การจั ด กิจ กรรม/โครงการ เพื่อ สร้างแรงจู งใจให้ นัก เรียนได้มีค วามตระหนักและเห็ น
ความสาคัญของการใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศชาติ
2. การจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารและนาเสนอผลงาน/งานวิจัย ในระดับชาติและนานาชาติได้
3. การพัฒนาโรงเรี ยนเป็ น โรงเรียนต้ นแบบในการจัดการศึกษาของประเทศที่ มีคุณภาพ
ทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนาระดับนานาชาติ
4. การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ เ น้ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ เ รี ย น ตามความรู้
ความสามารถเป็น รายบุคคลให้ซัดเจนขึ้น
5. การส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพครูผู้ สอนด้านเทคนิคการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้แบบสเต็มศึกษา การจัดการเรียนรู้แบบ
Active Learning และการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
6. ส่งเสริมศักยภาพครูและผู้เรียน สู่การแข่งขันในเวทีระดับชาติ และระดับนานาชาติอย่าง
ต่อเนื่อง
7. การพั ฒ นาศั ก ยภาพสถานศึ ก ษาสู่ ชุ ม ซนแห่ ง วิ ช าชี พ ( Professional Learning
Community) ที่ยั่งยืนในอนาคต
8. การพัฒนา/ส่งเสริ มศักยภาพการจัดการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ในโรงเรียน ของ
กระทรวงศึกษาธิการ (Machine Shop)
9. การจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนา/ส่งเสริมศักยภาพตามความสนใจของนักเรียน
10. การส่งเสริมให้ครูที่ปรึกษาโครงการ/กิจกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ ตรวจสอบ ดูแล แก้ไขให้
ถูกต้องตามหลักวิชาการ
11. การส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ตามเป้าหมายของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
12. การเพิ่ม บทบาทความร่ ว มมือ และการมีส่ ว นร่ว มของคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้ น
พื้นฐาน ผู้ปกครอง และชุมชน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอย่างเต็มศักยภาพ
13. การจัด กิจ กรรมการนิ เทศการเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ โดยมีการกากับ ติดตาม
ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
14. การกาหนดแนวทางในการจัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน และสิ่งอานวย
ความสะดวกให้มีความพร้อมสาหรับการใช้งาน
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15. ส่งเสริมให้นักเรียนมีการสร้างนวัตกรรม โครงงาน เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่ อ สารเพิ่ม มากขึ้น และการเพิ่ มความหลากหลายของกิจ กรรมการเรีย นรู้ที่ ส่ ง เสริม /พั ฒ นา
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียน
16. การจัดทาข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินภายคุณภาพภายนอกรอบสี่
17. การส่งเสริมให้ครูได้นาความรู้และทักษะต่างๆ ที่ได้รับจากการอบรมมาใช้ในการพัฒนา
วิชาชีพ และเผยแพร่ความรู้ให้กับครูในโรงเรียนเครือข่ายได้
18. การจัดเวทีในระดับโรงเรียนให้ครูนาเสนอวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ครูเลือกใช้ในการพัฒนานักเรียน
19. การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาสื่อ/นวัตกรรม/เทคโนโลยีที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
20. การวางแผนดาเนินการ/กาหนดกรอบกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
21. การกาหนดนโยบายในการทาโครงงานของนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
22. การกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสาคัญของการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active
Teaching & Learning ให้มากขึ้น
23. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเรียนการสอนบนอินเทอร์เน็ตและ
เครือข่าย Network
24. การจัดการสอนเสริมอย่างเข้มก่อนสอบเข้าโครงการ สอวน. อย่างจริงจัง มุ่งเน้นให้คุณครู
จัดหาสื่อ เอกสาร ที่สามารถนามาเพิ่มพูนความรู้ให้นักเรียนได้มากที่สุด
ความต้องการช่วยเหลือ
1. ความอิสระและความคล่องตัวของโรงเรียนในการบริหารจัดการทรัพยากร
2. การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการพัฒนาครูและบุคลากรทางด้านคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ความร่วมมือของสถาบันการอุดมศึกษาในการพัฒนาต่อยอดนักเรียนผู้มีความสามารถ
พิเศษทางด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. การสร้างแรงจูงใจสาหรับบุคลากรที่มีความเชื่อ อุดมการณ์ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาประเทศชาติ
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5. การพัฒนาครูผู้สอนด้านเทคนิคการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และเน้นทักษะที่
จาเป็นในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้แบบสเต็มศึกษา การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
6. การพัฒนาศักยภาพครูสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาให้ได้
มาตรฐานสากล ตามรูปแบบความร่วมมือระหว่างประเทศไทย กับองค์การเพื่อความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Cooperation and Development หรือ
OECD) เพื่อพัฒนานักเรียนให้เรียนรู้อย่างเท่าทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน และอนาคตโดยมีความ
สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาอย่างแท้จริง
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ภาคผนวก 1
กระบวนการที่ต้องการให้ สมศ.
ประเมินความโดดเด่น
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ระบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ที่มาและความสาคัญ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เป็นโรงเรียนที่มีหลักสูตรและ
การจั ดการเรี ย นการสอนที่ เน้ น คณิตศาสตร์ วิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒ นา
คุณธรรม จริ ย ธรรม และคุณลั กษณะอันพึงประสงค์ตามแบบอย่างประเพณีวัฒ นธรรมไทยอย่า ง
ต่อเนื่ อง มีการดาเนิ น โครงการ และกิจกรรมต่ างๆ ที่จ ะส่ งผลให้ โ รงเรียนจัดการพัฒ นาคุ ณภาพ
การศึกษาของนักเรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียน
จึงออกแบบระบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เพื่อ
พัฒ นาคุ ณภาพของนั กเรี ย นให้ เป็ นไปตามวิสั ยทั ศน์ข องโรงเรี ย นที่ ว่า “พัฒ นานัก เรี ยนให้ มีจิ ตใจ
บุคลิกลักษณะอันพึงประสงค์ และมีคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนา
ของนานาชาติ”
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดาเนินงาน
1. เพื่อพัฒ นาระบบการพัฒ นาคุณภาพของนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย สตูล
2. เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพนั ก เรี ย นด้ า นผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง
ประสงค์ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน
กระบวนการดาเนินงาน
โรงเรี ย นมีน โยบายในการพั ฒ นาคุ ณภาพของนักเรียนโดยการจัดกิจกรรม / โครงการ /
กระบวนการ / ขั้นตอน ในการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ เช่ น โครงการพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย น
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การจัดทา
หลักสูตร การเตรียมความพร้อมของสื่อ อุปกรณ์ การจัดแหล่งเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนของครู การเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญแต่ละสาขามาให้คาแนะนาแก่ครูและนักเรียน เพื่อมุ่ง
พัฒนานักเรียนสู่วิสัยทัศน์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ตามรูปแบบที่แสดงไว้ใน Flow Chart ดังต่อไปนี้
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ปัจจัยนาเข้า
- นโยบาย/ทิศทางการจัด
การศึกษา
- หลักสูตร/แผนการสอน
- สื่อ อุปกรณ์
-แหล่งเรียนรู้
- เครื่องมือวัดผล
- ครู วิทยากร
- ความต้องการของผู้เรียน

การควบคุม
- เกณฑ์การวัดผล
ทางการศึกษา
- การทดสอบ
ทางการศึกษา
- การทดสอบ PISA
- เป้าประสงค์ของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
- การประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

กระบวนการ
- การจัดการเรียนรู้
รายวิชา
- การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนในหลักสูตร
- การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนนอกหลักสูตร
- การสอนซ่อมเสริม

ผลผลิต
- ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน
- สมรรถนะผู้เรียน
- คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

ข้อมูลป้อนกลับ
- การสอนซ่อมเสริม
- คลินิกวิชาการ
- การติดตามการเรียน
การสอน
- การนิเทศการสอน
- ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ของครู

ผลการดาเนินงานและประโยชน์ที่ได้รับ
นักเรียนได้รับการพัฒนาทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์.
การเผยแพร่และการได้รับการยอมรับ
1. รางวัลจากการแข่งขันของนักเรียน
2. การมาศึกษาดูงานของโรงเรียนต่างๆ
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รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา PCSHS MODEL
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ที่มาและความสาคัญ
โรงเรี ยนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล มีกระบวนการบริหารและการจัดการ
เชิง กลยุ ท ธ์ มีตั ว ชี้ วัด ความส าเร็ จโดยใช้ แผนพัฒ นาคุณ ภาพการศึ กษา ซึ่ง สอดคล้ องเป้ าหมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ที่กาหนดได้อย่างชัดเจน และยังมีการดาเนินการตาม
นโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น มีระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารถูกต้องและครบถ้วน ทันต่อการใช้งาน โดย
ให้ มี การนิ เ ทศติ ดตามและประเมิน ผลอย่า งต่ อเนื่ อง โรงเรีย นจึง ออกแบบรูป แบบการบริห ารจั ด
การศึกษา PCSHS MODEL เพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดาเนินงาน
เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษา PCSHS MODEL
กระบวนการดาเนินงาน
โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง โดยให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมกาหนดนโยบาย ตัดสินใจและร่วมรับผิดชอบในการ
ดาเนินงาน รวมถึงรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากองค์กรภายนอก ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง
และนักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐาน
คิดทั้งด้านการจัดการและวิชาการ มีคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนที่ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกนักเรียน
อย่ า งเที่ ย งตรง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเชื่ อ ถื อ ได้ นั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กทุ ก คนเป็ น ผู้ ที่ มี
ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง ดาเนินการพัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดาเนินการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึ กษามีป ระสิ ท ธิภ าพมากยิ่ งขึ้ น จึ ง ได้ พั ฒ นารูป แบบการบริ ห ารจั ดการศึ ก ษา PCSHS
MODEL ตามรูปแบบที่แสดงไว้ใน Flow Chart ดังต่อไปนี้

128

ผลการดาเนินงานและประโยชน์ที่ได้รับ
โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การเผยแพร่และการได้รับการยอมรับ
สถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARD ประจาปีการศึกษา 2561-2562
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กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ PCSHSST MODEL
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ที่มาและความสาคัญ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เป็นโรงเรียนที่มี หลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้ง เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นและนักพัฒนานวัตกรรม
ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับเดียวกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนา
ของนานาชาติ โรงเรียนจึงออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ PCSHSST MODEL เพื่อนาไปสู่เป้าหมายของหลักสูตรคือมุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็น
นักวิจัยสืบเสาะ (Inquirer) ที่มีสมรรถนะและทักษะสามารถดารงตนในฐานะพลโลกที่ดีได้อย่างมี
ความสุขสอดคล้องกับ Future Education and Skills Framework 2030
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดาเนินงาน
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ให้กับนักเรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ PCSHSST MODEL
2. เพื่ อพั ฒ นานั ก เรี ย นโรงเรี ยนวิ ทยาศาสตร์ จุฬ าภรณราชวิ ทยาลั ย สตู ล ให้ เ ป็น ไปตาม
เป้าหมายของหลักสูตรที่กาหนด
3. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ค รู จั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ตามเป้ า หมายของหลั ก สู ต รอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
กระบวนการดาเนินงาน
โรงเรี ยนมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการเรียนรู้ จึงได้
วางแผนกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้มาใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้วยการส่งเสริมให้ครู
พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ ผ่ า นสื่ อ /นวั ต กรรมและวิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นรู้ ที่
หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และมีวิธีการวัดผลประเมินผลผู้เรียน
อย่างหลากหลายสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ เพื่อนาไปสู่เป้าหมายของโรงเรียนที่มุ่งพัฒนาทักษะ
การคิ ด ของนั ก เรี ย น ปลู ก ฝั ง จิ ต วิ ญ ญาณของความเป็ น นั ก วิ จั ย และนั ก พั ฒ นานวั ต กรรมด้ า น
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามรูปแบบ PCSHSST MODEL ที่แสดงไว้ใน Flow Chart
ดังต่อไปนี้
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นวัตกรรม วิธีประเมินผล จัดชั้นเรียน ชุมชนแห่งการ
การสอน
หลากหลาย
เชิงบวก
เรียนรู้ของครู
ยืดหยุ่นสูง

กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็น ส าคัญ ใช้รูปแบบ PCSHSST MODEL
เพื่ อ น าไปสู่ เ ป้ า หมายของหลั ก สู ต รคื อ มุ่ ง พั ฒ นานั ก เรี ย นให้ เ ป็ น นั ก วิ จั ย สื บ เสาะ (Inquirer) ที่ มี
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สมรรถนะและทักษะสามารถดารงตนในฐานะพลโลกที่ดีได้อย่างมีความสุขสอดคล้องกับ Future
Education and Skills Framework 2030
ผลการดาเนินงานและประโยชน์ที่ได้รับ
1. นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ PCSHSST MODEL
2. ครูได้จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ ตามเป้าหมายของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ
การเผยแพร่และการได้รับการยอมรับ
1. รางวัลจากการแข่งขันของนักเรียน
2. การเป็นโรงเรียนศูนย์ขยายผลให้กับโรงเรียนอื่นๆ
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รูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วย PCSHSST MODEL
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ที่มาและความสาคัญ
โรงเรียนมีกระบวนการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา
จุดเน้น เป้าหมาย กลยุทธ์ มีโครงการหลัก และกิจกรรมย่อย ที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ซึ่ง
เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรในโรงเรียน รวมทั้งองค์คณะบุคคลภายนอก ได้แก่
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาของโรงเรียน คณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน โดยร่วมแสดงความคิดเห็น จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของ
โรงเรียน ร่วมพิจารณาแนวทางและการจัดสรรงบประมาณ เป็นแผนปฏิบัติการประจาปีของโรงเรียน
มีโครงการหลักและกิจกรรมย่อยที่สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย กลยุทธ์ตาม
แนวทางของโรงเรี ย นวิทยาศาสตร์ภูมิภ าค ได้รับการเห็ นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ได้แก่ โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศสอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
โครงการผลิตนักวิจัยนักประดิษฐ์ นักคิดค้น และการแข่งขัน ระดับชาติ โครงการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรม/ผลงานทางวิชาการของ ผู้เรียน นาเสนอต่อสาธารณะในการประชุมวิชาการระดับชาติและ/
หรือนานาชาติโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมจิตสาธารณะและทักษะในการดารงชีวิต
โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษของผู้เรี ยน ตามศักยภาพและความสนใจโครงการส่งเสริมผู้เรียน
ตามแนวคิดปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานงานโครงการพระราชดาริและภูมิปัญญาไทยโดยที่
บุคลากร ผู้เกี่ยวข้อง และผู้เรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ อย่าง
ครบถ้วน มีการกากับ ติดตามและนิเทศการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ มีการรายงานผลการดาเนินงาน
โครงการ กิจ กรรม เมื่อเสร็ จสิ้น การดาเนินงาน และร่วมแถลงผลการดาเนินงานของทุกโครงการ
กิจกรรม เมื่อสิ้นปีการศึกษา และเพื่อให้การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น โรงเรียนจึงใช้รูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วย PCSHSST MODEL
ในปี การศึกษา 2562 โรงเรียนได้ส่ งเสริมให้ นักเรียนได้ทาโครงงานนวัตกรรมเพื่อสั งคม
รวมทั้งส่งนักเรียนเข้าประกวดนวัตกรรมเพื่อสังคมในเวทีระดับชาติและนานาชาติ เพื่อให้สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ที่ว่า “นักวิจัย นักประดิษฐ์ นัก
คิดค้น” และเพื่อเป็นการจุดประกายให้นักเรียนได้คิดค้นนวัตกรรมที่จะช่วยเหลือสังคมในอนาคตได้
อย่างกว้างขวางมากขึ้น
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดาเนินงาน
เพื่อพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วย PCSHSST MODEL
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กระบวนการดาเนินงาน
โรงเรียนใช้กรอบแนวคิดในการบริหารด้วยวงจรเดมมิ่ง ซึ่งมีรูปแบบการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษาด้วย PCSHSST MODEL ดังนี้
PCSHSST MODEL

P=
C=
S=
H=

S=
S =

T=

Professionality
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร มีความเป็นมืออาชีพ
Collaboration
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
Smart
นักเรียน มีความสง่างาม และทันสมัย
Head Hand Health Heart
บูรณาการในด้านสติปัญญา การลงมือปฏิบัติ การมีสมรรถนะทีแ่ ข็งแรง
และการสร้างแรงบันดาลใจ
Sharing
บริการความรู้ทางด้านวิชาการแก่สังคม
Science Based Management
การบริหารจัดการทีส่ ่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคม
Technology
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
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ผลการดาเนินงานและประโยชน์ที่ได้รับ
1. นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพทั้งทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
2. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ
4. โรงเรีย นมีการดาเนินโครงการ / กิจกรรม เพื่อส่งเสริม ความเป็นเลิศทางวิชาการตาม
เป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
การเผยแพร่และการได้รับการยอมรับ
1. ผลงาน / โครงงาน นักเรียนที่ได้รับจากการแข่งขันในระดับต่างๆ
2. โครงงานนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในระดับชาติ / นานาชาติ และ
ได้รับการเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
3. โรงเรียนเป็นผู้นาการบริการทางด้านวิชาการกับหน่วยงานทางด้านการศึกษา
4. โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานการศึกษาทางด้าน
วิทยาศาสตร์ ในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
5. โรงเรียนเป็นแหล่งศึกษาดูงานให้กับโรงเรียนอื่นๆเป็นจานวนมาก
ภาพกิจกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วย PCSHSST MODEL
P=

Professionality
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C=

S=

Collaboration

Smart
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H=

Head Hand Health Heart

S=

Sharing
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S =

Science Based Management

T=

Technology

138

ภาคผนวก 2
ภาพกิจกรรม

139

กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร

กิจกรรมการเรียนการสอนนอกชั้นเรียน

การส่งเสริมนักเรียนเข้าแข่งขันในรายการต่าง ๆ

140

รางวัลรองชนะเลิศระดับชาติ การประกวดซอฟต์แวร์ ดีเด่นแห่งชาติ Thailand ICT Awards (TICTA)
2019 เด่นแห่งชาติ Thailand ICT Awards (TICTA) 2019 ในหัวข้อโครงการ “Game for visually
impaired people” และได้ รั บ คั ด เลื อ กให้ เ ข้ า แข่ ง ขั น ต่ อ ระดั บ เอเชี ย แปซิ ฟิ ก (APICTA 2019)
ณ กรุงฮานอย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

รางวัล Global Link Singapore 2019

141

รางวัลจากการประกวด INTERNATIONAL YOUNG SCIENTISTS INNOVATION EXHIBITION (IYSIE)

ได้รับทุนสนับสนุน 9,000 บาทและได้ไปแข่งขันต่อระดับชาติต่อไป 2019
จากโครงงานถุงมือเพื่อการสื่อสารกับผู้พิการทางการได้ยิน

142

รางวัล ชนะเลิศจากการแข่งขันโครงการต้นกล้านวัตกรรมเกษตรไทย ณ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โครงงานชื่อ ระบบการแจ้งเตือนการตรวจจับ
การลอกคราบของปูโดยอัตโนมัติผ่านแอพพลิเคชัน

ร่วมจัดแสดงผลงาน เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชัน IOT ในงานนิทรรศการ
“Fabrication @ Thammasat University” ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทยโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

143

การ X – RAY และ RE- X – RAY นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 เป็นรายบุคคล

กิจกรรมค่ายสัมพันธ์นักเรียนใหม่

144

กิจกรรมกีฬา "แคแสดเกมส์ ครั้งที่ 21

กิจกรรมวันไหว้ครู

145

กิจกรรมฟังบรรยายด้านบุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ์

กิจกรรมฟังบรรยายด้านสังคมศึกษา ภาษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

146

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

147

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

148

ประชุมครูและบุคลากรปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

149

ประชุมครูและบุคลากรปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

150

ภาพรางวัลความสาเร็จของสถานศึกษา

ภาพการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

151

วิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร

จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ หรือ Course Syllabus

152

กิจกรรมนิเทศ/ติดตามการจัดการเรียนการสอน

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูทั้งในและนอกโรงเรียน

153

เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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ภาคผนวก 3
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

155

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
ตารางจานวนและค่าร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 3 ขึ้นไป
จาแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
นักเรียนทั้งหมด นักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ์ฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
(คน)
ระดับ 3 ขึ้นไป (คน)
1. ภาษาไทย
106
106
2. คณิตศาสตร์
106
106
3. วิทยาศาสตร์
106
106
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
106
106
5. ภาษาต่างประเทศ
106
92
6. สุขศึกษาและพลศึกษา
106
106
7. ศิลปะ
106
104
8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
-

คิดเป็น
ร้อยละ
100.00
100.00
100.00
100.00
86.79
100.00
98.11
-

** หมายเหตุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ไม่มีการเรียนการสอน
ในภาคเรียนที่ 1 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
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
112
6. สุขศึกษาและพลศึกษา
115
115
7. ศิลปะ
115
115
8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
115
115

คิดเป็น
ร้อยละ
100.00
100.00
100.00
100.00
97.39
100.00
100.00
100.00
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
นักเรียนทั้งหมด นักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ์ฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
(คน)
ระดับ 3 ขึ้นไป (คน)
1. ภาษาไทย
108
108
2. คณิตศาสตร์
108
70
3. วิทยาศาสตร์
108
108
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
108
108
5. ภาษาต่างประเทศ
108
82
6. สุขศึกษาและพลศึกษา
108
108
7. ศิลปะ
108
106
8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
108
100

คิดเป็น
ร้อยละ
100.00
64.81
100.00
100.00
75.93
100.00
98.15
92.59

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
นักเรียนทั้งหมด นักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ์ฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
(คน)
ระดับ 3 ขึ้นไป (คน)
1. ภาษาไทย
145
145
2. คณิตศาสตร์
145
109
3. วิทยาศาสตร์
145
124
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
145
143
5. ภาษาต่างประเทศ
145
97
6. สุขศึกษาและพลศึกษา
145
145
7. ศิลปะ
145
144
8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
-

คิดเป็น
ร้อยละ
100.00
75.17
85.52
98.62
66.90
100.00
99.31
-

** หมายเหตุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ไม่มีการเรียนการสอน
ในภาคเรียนที่ 1 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
** หมายเหตุ จานวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 146 คน นักเรียน
แลกเปลี่ยนโครงการ AFS จานวน 2 คน คงเหลือ 145 คน
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
นักเรียนทั้งหมด นักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ์ฯ คิดเป็น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
(คน)
ระดับ 3 ขึ้นไป (คน)
ร้อยละ
1. ภาษาไทย
142
142
100.00
2. คณิตศาสตร์
142
86
60.56
3. วิทยาศาสตร์
142
136
95.77
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
142
142
100.00
5. ภาษาต่างประเทศ
142
126
88.73
6. สุขศึกษาและพลศึกษา
142
142
100.00
7. ศิลปะ
142
142
100.00
8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
** หมายเหตุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ไม่มีการเรียนการสอน
ในภาคเรียนที่ 1 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
** หมายเหตุ จานวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 144 คน นักเรียน
แลกเปลี่ยนโครงการ AFS จานวน 2 คน คงเหลือ 142 คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
นักเรียนทั้งหมด นักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ์ฯ คิดเป็น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
(คน)
ระดับ 3 ขึ้นไป (คน)
ร้อยละ
1. ภาษาไทย
144
144
100.00
2. คณิตศาสตร์
144
120
83.33
3. วิทยาศาสตร์
144
144
100.00
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
144
144
100.00
5. ภาษาต่างประเทศ
144
142
98.61
6. สุขศึกษาและพลศึกษา
144
144
100.00
7. ศิลปะ
144
144
100.00
8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
** หมายเหตุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ไม่มีการเรียนการสอน
ในภาคเรียนที่ 1 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
** หมายเหตุ จานวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 145 คน นักเรียน
แลกเปลี่ยนโครงการ AFS จานวน 1 คน คงเหลือ 144 คน
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ตารางจานวนและค่าร้อยละของนักเรียนทุกระดับชั้นที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในระดับ 3 ขึ้นไป จาแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
นักเรียนทั้งหมด นักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ์ฯ คิดเป็น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
(คน)
ระดับ 3 ขึ้นไป (คน)
ร้อยละ
1. ภาษาไทย
760
760
100.00
2. คณิตศาสตร์
760
606
79.74
3. วิทยาศาสตร์
760
733
96.45
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
760
758
99.74
5. ภาษาต่างประเทศ
760
651
85.66
6. สุขศึกษาและพลศึกษา
760
760
100.00
7. ศิลปะ
760
755
99.34
8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
215
215
100.00
** หมายเหตุ จานวนนักเรียนทุกระดับชั้นภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ทั้งหมด 764 คน มี
นักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ AFS จานวน 4 คน คงเหลือ 760 คน
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จาแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
นักเรียนทั้งหมด นักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ์ฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
(คน)
ระดับ 3 ขึ้นไป (คน)
1. ภาษาไทย
105
105
2. คณิตศาสตร์
105
97
3. วิทยาศาสตร์
105
101
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
105
104
5. ภาษาต่างประเทศ
105
93
6. สุขศึกษาและพลศึกษา
105
105
7. ศิลปะ
105
105
8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
105
91

คิดเป็น
ร้อยละ
100.00
92.38
96.19
99.05
88.57
100.00
100.00
86.67

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
นักเรียนทั้งหมด นักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ์ฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
(คน)
ระดับ 3 ขึ้นไป (คน)
1. ภาษาไทย
114
113
2. คณิตศาสตร์
114
114
3. วิทยาศาสตร์
114
114
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
114
114
5. ภาษาต่างประเทศ
114
94
6. สุขศึกษาและพลศึกษา
114
114
7. ศิลปะ
114
113
8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
-

คิดเป็น
ร้อยละ
99.12
100.00
100.00
100.00
82.46
100.00
99.12
-

** หมายเหตุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ไม่มีการเรียนการสอน
ในภาคเรียนที่ 2 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
นักเรียนทั้งหมด นักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ์ฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
(คน)
ระดับ 3 ขึ้นไป (คน)
1. ภาษาไทย
108
108
2. คณิตศาสตร์
108
85
3. วิทยาศาสตร์
108
106
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
108
106
5. ภาษาต่างประเทศ
108
82
6. สุขศึกษาและพลศึกษา
108
108
7. ศิลปะ
108
106
8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
108
103

คิดเป็น
ร้อยละ
100.00
78.70
98.15
98.15
75.93
100.00
98.15
95.37

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
นักเรียนทั้งหมด นักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ์ฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
(คน)
ระดับ 3 ขึ้นไป (คน)
1. ภาษาไทย
142
142
2. คณิตศาสตร์
142
87
3. วิทยาศาสตร์
142
142
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
142
142
5. ภาษาต่างประเทศ
142
109
6. สุขศึกษาและพลศึกษา
142
142
7. ศิลปะ
142
142
8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
-

คิดเป็น
ร้อยละ
100.00
61.27
100.00
100.00
76.76
100.00
100.00
-

** หมายเหตุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ไม่มีการเรียนการสอน
ในภาคเรียนที่ 2 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
** หมายเหตุ จานวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 146 คน นักเรียน
แลกเปลี่ยนโครงการ AFS จานวน 4 คน คงเหลือ 142 คน
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
นักเรียนทั้งหมด นักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ์ฯ คิดเป็น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
(คน)
ระดับ 3 ขึ้นไป (คน)
ร้อยละ
1. ภาษาไทย
142
142
100.00
2. คณิตศาสตร์
142
71
50.00
3. วิทยาศาสตร์
142
131
92.25
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
142
142
100.00
5. ภาษาต่างประเทศ
142
128
90.14
6. สุขศึกษาและพลศึกษา
142
142
100.00
7. ศิลปะ
142
134
94.37
8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
** หมายเหตุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ไม่มีการเรียนการสอน
ในภาคเรียนที่ 2 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
** หมายเหตุ จานวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 144 คน นักเรียน
แลกเปลี่ยนโครงการ AFS จานวน 2 คน คงเหลือ 142 คน
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
นักเรียนทั้งหมด นักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ์ฯ คิดเป็น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
(คน)
ระดับ 3 ขึ้นไป (คน)
ร้อยละ
1. ภาษาไทย
144
144
100.00
2. คณิตศาสตร์
144
128
88.89
3. วิทยาศาสตร์
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
144
144
100.00
5. ภาษาต่างประเทศ
144
126
87.50
6. สุขศึกษาและพลศึกษา
144
143
99.31
7. ศิลปะ
144
144
100.00
8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
144
144
100.00
** หมายเหตุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่มีการเรียนการสอน
ในภาคเรียนที่ 2 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
** หมายเหตุ จานวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 145 คน นักเรียน
แลกเปลี่ยนโครงการ AFS จานวน 1 คน คงเหลือ 144 คน
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ตารางจานวนและค่าร้อยละของนักเรียนทุกระดับชั้นที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในระดับ 3 ขึ้นไป จาแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
นักเรียนทั้งหมด นักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ์ฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
(คน)
ระดับ 3 ขึ้นไป (คน)
1. ภาษาไทย
755
754
2. คณิตศาสตร์
755
582
3. วิทยาศาสตร์
611
594
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
755
752
5. ภาษาต่างประเทศ
755
632
6. สุขศึกษาและพลศึกษา
755
754
7. ศิลปะ
755
744
8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
357
338

คิดเป็น
ร้อยละ
99.87
77.09
97.22
99.60
83.71
99.87
98.54
94.68

** หมายเหตุ จ านวนนักเรียนทุกระดับชั้นปีการศึกษา 2562 ทั้งหมด 762 คน มีนักเรียน
แลกเปลี่ยนโครงการ AFS จานวน 7 คน คงเหลือ 755 คน (ข้อมูล วันที่ 31 มีนาคม 2563)
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ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด
105
114
108
142
142
144
755

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์)
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
105
114
108
142
140
2
134
10
743
12
98.41
1.59
-

** หมายเหตุ จ านวนนักเรียนทุกระดับชั้นปีการศึกษา 2562 ทั้งหมด 762 คน มีนักเรียน
แลกเปลี่ยนโครงการ AFS จานวน 7 คน คงเหลือ 755 คน (ข้อมูล วันที่ 31 มีนาคม 2563)
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ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ปีการศึกษา 2562
จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด
105
114
108
142
142
144
755

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน)
ระดับชั้น
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ม.1
105
ม.2
114
ม.3
107
1
ม.4
142
ม.5
142
2
ม.6
132
11
รวม
741
14
เฉลี่ยร้อยละ
98.15
1.85
** หมายเหตุ จ านวนนักเรียนทุกระดับชั้นปีการศึกษา 2562 ทั้งหมด 762 คน มีนักเรียน
แลกเปลี่ยนโครงการ AFS จานวน 7 คน คงเหลือ 755 คน (ข้อมูล วันที่ 31 มีนาคม 2563)
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ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2562

ระดับชั้น

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด

ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม

105
114
108
142
142
144
755

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
105
100.00
114
100.00
108
100.00
142
100.00
142
100.00
144
100.00
755
100.00
-

** หมายเหตุ จ านวนนักเรียนทุกระดับชั้นปีการศึกษา 2562 ทั้งหมด 762 คน มีนักเรียน
แลกเปลี่ยนโครงการ AFS จานวน 7 คน คงเหลือ 755 คน (ข้อมูล วันที่ 31 มีนาคม 2563)
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ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562

ระดับชั้น

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด

ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม

105
114
108
142
142
144
755

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
105
100.00
114
100.00
108
100.00
142
100.00
142
100.00
144
100.00
755
100.00
-

** หมายเหตุ จ านวนนักเรียนทุกระดับชั้นปีการศึกษา 2562 ทั้งหมด 762 คน มีนักเรียน
แลกเปลี่ยนโครงการ AFS จานวน 7 คน คงเหลือ 755 คน (ข้อมูล วันที่ 31 มีนาคม 2563)
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ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
…....................................................................
โดยที่มี ป ระกาศใช้ก ฎกระทรวง การประกั นคุ ณภาพการศึก ษา พ.ศ. 2561 ลงวั นที่ 20
กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 ได้ ก าหนดระบบ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดยให้
สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อให้เกิดการ
พัฒนา และเพื่อเป็นกลไกในการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษาให้เกิดการ
พัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้การดาเนินงานดังกล่าว
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่
ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวนและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประกอบด้วย
นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว
ประธานกรรมการ
นางนิติมา มณีวิทย์
รองประธานกรรมการ
นายสมพร ทิศเมือง
กรรมการ
นายธรรมศักดิ์ ปานยิ่ง
กรรมการ
นายวรรโณ เวชศาสตร์
กรรมการ
ร.ต.อ. กิตติกร สมใจ
กรรมการ
นายแก้ว เตี้ยเล็ก
กรรมการ
นางสาวปาริชาตนะดา เส็นสมเอียด
กรรมการ
นางนิศาชล เอียดดี
กรรมการและเลขานุการ
นายวิชัย บัวเนี่ยว
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางศุลยา สามัญ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
1) กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา
ดาเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
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2) เสนอแนวทางในการวางระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานในการ
ประกันคุณภาพภายใน
3) กากับติดตาม และให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินการประกันคุณภาพ
ภายใน
4) สนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพ การตรวจสอบ ติดตามคุณภาพและประเมินตนเองโดย
ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2. คณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย
นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว
ประธานกรรมการ
นางนิติมา มณีวิทย์
รองประธานกรรมการ
นายสมพร ทิศเมือง
กรรมการ
นายธรรมศักดิ์ ปานยิ่ง
กรรมการ
นางนิศาชล เอียดดี
กรรมการ
นางมลิวัลย์ ปาณะศรี
กรรมการ
นายอนัน จันทรัตน์
กรรมการ
นายวิจิตร นิยมเดชา
กรรมการ
นางถนอมพร ปีนัง
กรรมการ
นายสุลตรณ์ หลังเกต
กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ เส็มหมาน
กรรมการ
นายสมยศ แซ่เจา
กรรมการ
นายณัฐพล เทพศิริ
กรรมการ
นายจิรายุทธ แสงสิน
กรรมการ
นายวิชัย บัวเนี่ยว
กรรมการและเลขานุการ
นางศุลยา สามัญ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
1) จัดทาแนวทาง และวิธีการประกันคุณภาพภายในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การ
ติดตามและการประเมินคุณภาพการศึกษา
2) พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้กากับ ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและภายใต้กรอบนโยบายและหลักการ
3) ดาเนินการให้มีการให้มีการจัดทามาตรฐาน ตัวบ่งชี้คุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพตาม
พันธกิจของโรงเรียนให้ครบถ้วนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสานักงานคณะกรรมการ
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การศึกษาขั้นพื้นฐานและการประกันคุณภาพภายนอกของสานักงานรับรองมาตรฐานและการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และมาตรฐานโรงเรียนวิทยาศาสตร์
4) ดาเนินการให้มีการจัดทาคู่มือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
5) พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการอานวยการ
6) ดาเนินการให้มีการจัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เสนอต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด
7) ดาเนินการให้มีการเผยแพร่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้หน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
8) กาหนดมาตรฐาน การพัฒนาคุณภาพ การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพของ
สถานศึกษาเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
3. คณะกรรมการติดตาม ทบทวนการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประกอบด้วย
นางนิติมา มณีวิทย์
ประธานกรรมการ
นางนิศาชล เอียดดี
รองประธานกรรมการ
นางยินดี ชูนวล
กรรมการ
นางสาวสินีนาฏ ธรรมชาติ
กรรมการ
นางเพ็ญนภา รัตโนดม
กรรมการ
นางเขมิกา ทองสี
กรรมการ
นางมลิวัลย์ ปาณะศรี
กรรมการ
นายอนัน จันทรัตน์
กรรมการ
นายแก้ว เตี้ยเล็ก
กรรมการ
นางสาวปาริชาตนะดา เส็นสมเอียด
กรรมการ
นายจิรายุทธ แสงสิน
กรรมการ
นายวิชัย บัวเนี่ยว
กรรมการและเลขานุการ
นางศุลยา สามัญ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
1) กาหนดตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
งานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
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2) วางแผนการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงาน และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
3) ติดตามทบทวนการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงานและกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
4) เตรียมเอกสารและหลักฐานต่างๆ รวมถึงการเตรียมบุคลากร เพื่อรอรับการติดตามและ
ประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
5) จัดทาแนวประเมินของกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกิจกรรมที่ดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริม ควบคุมและประเมินคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงานและกลุ่ม
สาระการเรียนรู้เมื่อสิ้นภาคเรียนของปีการศึกษา
6) จัดทารายงานผลการดาเนินงานและข้อเสนอแนะ วิธีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของ
กลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้เมื่อสิ้นภาคเรียนของปีการศึกษา
7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
4. คณะกรรมการรวบรวมสารสนเทศระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
- นางถนอมพร ปีนัง
- นางสาวธนิษฐา พันธ์สว่าง
- นางสาวจริยา จิตตพงศ์
- นางสาวรูฮายา เจะเลาะ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา
- นางนิศาชล เอียดดี
- นางรุจิรา บินตามะหงง
- นางสาวมาซีเต๊าะ จงรักษ์
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
- นายสาธิต บัวดา
- นางเขมิกา ทองสี
- นายนที ทองดา
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

172

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
- นายอนัน จันทรัตน์
- นายวิเชียร เฟื่องฟ้า
- นางสาวอังคณา บุญทา
- นายจิรายุทธ แสงสิน
- นางสาวอรทัย แพทย์ศาสตร์
- นางสาวชาลินี บูนา
- นายเสฏฐวุฒิ นายูรี
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
- นางยินดี ชูนวล
- นายณัฐพล อามาตย์วงศ์
- นายกิตตินันท์ ท่าชะมวง
- นางสาวอัษฎา ไพโรจน์บวร
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
- นายสมยศ แซ่เจา
- นางศรินยา สวาหลัง
- นางสาวนาถยา พรหมช่วย
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
- นางสาวปาริชาตนะดา เส็นสมเอียด
- นางสาวกอบกุล เล๊ะทองคา
- นางสาวณัฐฐากร ทองไซร้
- นางสาวพรอุมา พิทัก
- นางสาวชนัฐกานต์ เมืองเขียว
- นายสุชาติ บิลังโหลด
- นายสัลมาน เส็นติระ
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
- นายสุลตรณ์ หลังเกตุ
- นางหฤทัย เวชศาสตร์ เนตรจรัสแสง
- นางสาวรอฮาณา ปะดูกา
- นายนูรุดดีน แคยิหวา
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3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
- นางสาวมนัสรินทร์ บุญญคง
- นายภิโชติ เอียดเฉลิม
- นายฮูเส็น ยาประจันทร์
- นางสาวสุนีย์ ทิพย์มณี
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
- ว่าที่ ร.ต. สุรศักดิ์ เส็มหมาน
- นายอภิรักษ์ สุขาเขิน
- นายวิวิศน์ ประเสริฐศรี
- นายรังสิต รัตนโสภา
- นายอาซัลลี ฮะยีบิลัง
- นางสาวฝาตอน๊ะ กาเส็มส๊ะ
- นางสาวรจณี รบบานา
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
- นายวิชัย บัวเนี่ยว
- นางสาวอลิตา เจ๊ะง๊ะ
- นางสาวโยทะกา บูเก็ม
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
- นางศุลยา สามัญ
- นางสาวฮุสนา ฉิมเรือง
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย
- นางปรีดา ผลาสิงห์
- นางสาวผาณิดา แลหมัน
- นางเบญจวรรณ หลงจิ
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
- นางเขมิกา ทองสี
- นางสาวจันทิดา จาปัง
- นางสาวณัฐจรีย์ หลงจิ
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2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
- นางเพ็ญนภา รัตโนดม
- นางสาวจิระนันต์ สุวรรณวิหค
- นายอัมพันธ์ บินอับดุลรามาน
- นายตาริค หลงจิ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
- นายดนุรุจ สามัญ
- นางสาวณัฐวรา เลิศอริยะพงษ์กุล
- นายอิสรา สาเร
- นายอภินพ แกสมาน
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
- นางสาวสินีนาฏ ธรรมชาติ
- นางสาวจันทรวรรณ พันธ์สุริย์ฉาย
- นางสาวบุษรินทร์ จิตเส้ง
- นางสูใบด๊ะ หลงจิ
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- นายอนัน จันทรัตน์
- นายวิเชียร เฟื่องฟ้า
- นางสาวอังคณา บุญทา
- นายจิรายุทธ แสงสิน
- นางสาวอรทัย แพทย์ศาสตร์
- นางสาวชาลินี บูนา
- นายเสฏฐวุฒิ นายูรี
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
- นางทิพวรรณ ธังดิน
- นางสาวสุวิมล หอประยูร
- นางสาวสาริณี บูเก๊ะเจ๊ะลี
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3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
- นางสาวสุพลา ทองแป้น
- นายพิชชากร กลิ่นเขียว
- นางสาวศุภกัญญา โอมณี
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
- นางคนึงนิตย์ ไชยมณี
- นายกฤติภัทร กาสเส็น
- นางเยาวภา หนูจันทร์
- นางนงรัตน์ หนูสวัสดิ์
มาตรฐานที่ 4 ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
4.1 จานวนทุนการศึกษาต่อของนักเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ
- นายแก้ว เตี้ยเล็ก
- ว่าที่ ร.ต.หญิงอรวรรณ ศรีไสยเพชร
- นางสาววิกานดา เล๊ะสัน
4.2 จานวนผลงานนักเรียนที่ได้รับจากการแข่งขันในระดับชาติหรือนานาชาติ
4.3 จานวนโครงงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ
- นางณพิชา จันทวดี
- นายอิสมาแอล หมาดโต๊ะโส๊ะ
- นายเชิดศักดิ์ หยีหรีม
- นางสาววราภรณ์ นิยมเดชา
- นางสาวพัทธนันท์ โต๊ะปลัด
- ว่าที่ ร.ต.ขจรจักษณ์ ภู่ร้อย
4.4 จานวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active Teaching & Learning
4.5 ร้อยละของจานวนครูที่ใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียนการสอน
- นางมลิวัลย์ ปาณะศรี
- นางสาวโสภิดา จันทร์ดอน
- นายณัฐพล เทพศิริ
- นางกัญญ์ณพัชร์ เพิ่มพูล
- นางนริศรา ไชยอัษฎาพร
- นางสาววนิตา โอมณี
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- นายวุฒินันท์ สามัญ
4.6 จานวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- นางอัสลีนา ตวัน
- นายเชิดศักดิ์ หยีหรีม
- นายวิจิตร นิยมเดชา
- นางสาวซีต้า ไรมันซา
- นางสาวสุพลา ทองแป้น
- นางสาวบุษรินทร์ จิตเส้ง
- นางสาววนิดา สุนทร
- นายชาลิน ตาเดอิน
4.7 ผลการผ่านคัดเลือกเข้าค่ายมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.) ระดับชาติหรือนานาชาติ
- นางสาวปวันพัสตร์ เซ่งศรีส่ง
- นางสาวรุ่งนภา บุญธรรม
- นางสาวมารีย๊ะ เกาะกลาง
มีหน้าที่
1) ดาเนินการให้มีการจัดทาข้อมูลสารสนเทศให้ครบถ้วนตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
2) รายงานและสรุปผลการดาเนินงานตามมาตรฐาน เพื่อจัดทารายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา
3) พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อให้มีข้อมูล
รายงานผลย้อนกลับในการนาไปใช้เพื่อการพัฒนางานต่อไป
ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามประกาศ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

(นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว)
ผู้อานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
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คาสั่งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ที่ 63/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อดาเนินการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและจัดทารายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
…....................................................................
เพื่อให้การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดาเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และ
จัดทารายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
สตูล ในวันพฤหัส บดีที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 08.30–16.30 น. ณ ห้องกันเกรา เป็นไปด้วยความ
เรี ยบร้อย มีประสิ ทธิภาพ และเกิดประสิทธิผ ลต่อการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบดาเนินการ ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ มีหน้าที่ให้ คาปรึกษา อานวยความสะดวกในการดาเนิน
กิจกรรมให้สาเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้ ประกอบด้วย
1.1 นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว
ประธานกรรมการ
1.2 นางนิติมา มณีวิทย์
รองประธานกรรมการ
1.3 นายสมพร ทิศเมือง
รองประธานกรรมการ
1.4 นายธรรมศักดิ์ ปานยิ่ง
รองประธานกรรมการ
1.5 นางยินดี ชูนวล
กรรมการ
1.6 นางสาวสินีนาฏ ธรรมชาติ
กรรมการ
1.7 นางเพ็ญนภา รัตโนดม
กรรมการ
1.8 นางทิพวรรณ ธังดิน
กรรมการ
1.9 นางเขมิกา ทองสี
กรรมการ
1.10 นายแก้ว เตี้ยเล็ก
กรรมการ
1.11 นางสาวปาริชาตนะดา เส็นสมเอียด กรรมการ
1.12 นางนิศาชล เอียดดี
กรรมการและเลขานุการ
1.13 นายวิชัย บัวเนี่ยว
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1.14 นางศุลยา สามัญ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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2. คณะกรรมการดาเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ มีหน้าที่จัดเตรียม จัดทาเอกสาร
ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ให้ความรู้ ประสานงาน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
ประมวลผล และสรุปผลเป็นรูปเล่ม ประกอบด้วย
2.1 นางนิติมา มณีวิทย์
ประธานกรรมการ
2.2 นางนิศาชล เอียดดี
รองประธานกรรมการ
2.3 นางสาวจริยา จิตตพงศ์
กรรมการ
2.4 นางสาวรุ่งนภา บุญธรรม
กรรมการ
2.5 นางนริศรา ไชยอัษฎาพร
กรรมการ
2.6 นางสาวผาณิดา แลหมัน
กรรมการ
2.7 นางสาวสารีณี บูเก๊ะเจ๊ะลี
กรรมการ
2.8 นายวิชัย บัวเนี่ยว
กรรมการและเลขานุการ
2.9 นางศุลยา สามัญ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.10 นายจิรายุทธ แสงสิน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3. คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 08.30–16.30 น. ณ ห้องกันเกรา ประกอบด้วย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
นางยินดี ชูนวล (หัวหน้ามาตรฐาน)
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
- นางถนอมพร ปีนัง
- นางสาวธนิษฐา พันธ์สว่าง
- นางสาวจริยา จิตตพงศ์
- นางสาวรูฮายา เจะเลาะ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา
- นางนิศาชล เอียดดี
- นางรุจิรา บินตามะหงง
- นางสาวมาซีเต๊าะ จงรักษ์
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
- นายสาธิต บัวดา
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- นางเขมิกา ทองสี
- นายนที ทองดา
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
(มาตรฐานที่ 3 ข้อ 3.2)
- นายอนัน จันทรัตน์
- นายวิเชียร เฟื่องฟ้า
- นางสาวอังคณา บุญทา
- นายจิรายุทธ แสงสิน
- นางสาวอรทัย แพทย์ศาสตร์
- นางสาวชาลินี บูนา
- นายเสฏฐวุฒิ นายูรี
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
- นางยินดี ชูนวล
- นายณัฐพล อามาตย์วงศ์
- นายกิตตินันท์ ท่าชะมวง
- นางสาวอัษฎา ไพโรจน์บวร
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
- นายสมยศ แซ่เจา
- นางศรินยา สวาหลัง
- นางสาวนาถยา พรหมช่วย
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
- นางสาวปาริชาตนะดา เส็นสมเอียด
- นางสาวกอบกุล เล๊ะทองคา
- นางสาวณัฐฐากร ทองไซร้
- นางสาวพรอุมา พิทัก
- นางสาวชนัฐกานต์ เมืองเขียว
- นายสุชาติ บิลังโหลด
- นายสัลมาน เส็นติระ
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2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
- นายสุลตรณ์ หลังเกตุ
- นางหฤทัย เวชศาสตร์ เนตรจรัสแสง
- นางสาวรอฮาณา ปะดูกา
- นายนูรุดดีน แคยิหวา
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
- นางสาวมนัสรินทร์ บุญญคง
- นายภิโชติ เอียดเฉลิม
- นายฮูเส็น ยาประจันทร์
- นางสาวสุนีย์ ทิพย์มณี
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
- ว่าที่ ร.ต. สุรศักดิ์ เส็มหมาน
- นายอภิรักษ์ สุขาเขิน
- นายวิวิศน์ ประเสริฐศรี
- นายรังสิต รัตนโสภา
- นายอาซัลลี ฮะยีบิลัง
- นางสาวฝาตอน๊ะ กาเส็มส๊ะ
- นางสาวรจณี รบบานา
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
นายวิชัย บัวเนี่ยว (หัวหน้ามาตรฐาน)
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
- นายวิชัย บัวเนี่ยว
- นางสาวอลิตา เจ๊ะง๊ะ
- นางสาวโยทะกา บูเก็ม
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
- นางศุลยา สามัญ
- นางสาวฮุสนา ฉิมเรือง
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย
- นางปรีดา ผลาสิงห์
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- นางสาวผาณิดา แลหมัน
- นางเบญจวรรณ หลงจิ
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
- นางเขมิกา ทองสี
- นางสาวจันทิดา จาปัง
- นางสาวนัฐจรีย์ หลงจิ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
- นางเพ็ญนภา รัตโนดม
- นางสาวจิระนันต์ สุวรรณวิหค
- นายอัมพันธ์ บินอับดุลรามาน
- นายตาริค หลงจิ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
- นายดนุรุจ สามัญ
- นางสาวณัฐวรา เลิศอริยะพงษ์กุล
- นายอิสรา สาเร
- นายอภินพ แกสมาน
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
นางสาวสินีนาฏ ธรรมชาติ (หัวหน้ามาตรฐาน)
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
- นางสาวสินีนาฏ ธรรมชาติ
- นางสาวจันทรวรรณ พันธ์สุริย์ฉาย
- นางสาวบุษรินทร์ จิตเส้ง
- นางสูใบด๊ะ หลงจิ
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (มาตรฐานที่ 1 ข้อ 1.1 4) )
- นายอนัน จันทรัตน์
- นายวิเชียร เฟื่องฟ้า
- นางสาวอังคณา บุญทา
- นายจิรายุทธ แสงสิน
- นางสาวอรทัย แพทย์ศาสตร์
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- นางสาวชาลินี บูนา
- นายเสฏฐวุฒิ นายูรี
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
- นางทิพวรรณ ธังดิน
- นางสาวสุวิมล หอประยูร
- นางสาวสาริณี บูเก๊ะเจ๊ะลี
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
- นางสาวสุพลา ทองแป้น
- นายพิชชากร กลิ่นเขียว
- นางสาวศุภกัญญา โอมณี
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
- นางคนึงนิตย์ ไชยมณี
- นายกฤติภัทร กาสเส็น
- นางเยาวภา หนูจันทร์
- นางนงรัตน์ หนูสวัสดิ์
มาตรฐานที่ 4 ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
นางมลิวัลย์ ปาณะศรี (หัวหน้ามาตรฐาน)
4.1 จานวนทุนการศึกษาต่อของนักเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ
- นายแก้ว เตี้ยเล็ก
- ว่าที่ ร.ต.หญิงอรวรรณ ศรีไสยเพชร
- นางสาววิกานดา เล๊ะสัน
4.2 จานวนผลงานนักเรียนที่ได้รับจากการแข่งขันในระดับชาติหรือนานาชาติ
4.3 จานวนโครงงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ
- นางณพิชา จันทวดี
- นายอิสมาแอล หมาดโต๊ะโส๊ะ
- นายเชิดศักดิ์ หยีหรีม
- นางสาววราภรณ์ นิยมเดชา
- นางสาวพัทธนันท์ โต๊ะปลัด
- ว่าที่ ร.ต.ขจรจักษณ์ ภู่ร้อย
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4.4 จานวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active Teaching & Learning
4.5 ร้อยละของจานวนครูที่ใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียนการสอน
- นางมลิวัลย์ ปาณะศรี
- นางสาวโสภิดา จันทร์ดอน
- นายณัฐพล เทพศิริ
- นางกัญญ์ณพัชร์ เพิ่มพูล
- นางนริศรา ไชยอัษฎาพร
- นางสาววนิตา โอมณี
- นายวุฒินันท์ สามัญ
4.6 จานวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- นางอัสลีนา ตวัน
- นายเชิดศักดิ์ หยีหรีม
- นายวิจิตร นิยมเดชา
- นางสาวซีต้า ไรมันซา
- นางสาวสุพลา ทองแป้น
- นางสาวบุษรินทร์ จิตเส้ง
- นางสาววนิดา สุนทร
- นายชาลิน ตาเดอิน
4.7 ผลการผ่านคัดเลือกเข้าค่ายมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.) ระดับชาติหรือนานาชาติ
- นางสาวปวันพัสตร์ เซ่งศรีส่ง
- นางสาวรุ่งนภา บุญธรรม
- นางสาวมารีย๊ะ เกาะกลาง
4. คณะกรรมการฝ่ายอาหาร ยานพาหนะ โสตทัศนูปกรณ์ และจัดสถานที่ มีหน้าที่
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ จัดสถานที่ เตรียมงานและการบันทึกภาพ อาหาร เครื่องดื่ม
และอื่นๆ ประกอบด้วย
4.1 นางสาวพรอุมา พิทัก
ประธานกรรมการ
4.2 นางสาวศิริพร วาเหตุ
กรรมการ
4.3 นางสาวยันนีต้า เตาวโต
กรรมการ
4.4 นางสาวฟารีดา นาวาเดช
กรรมการ
4.5 นางสาวเมย์ สาบวช
กรรมการ
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4.6 นางสาวฝารีด้า อาดา
4.7 นายอภินพ แกสมาน
4.8 นายเสฏฐวุฒิ นายูรี
4.9 นายศรัณย์ รัตนประพันธ์
4.10 นายตาริค หลงจิ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ
เต็มศักยภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและผู้เรียนต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563

(นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว)
ผู้อานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและค่าเป้าหมายเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา
มาตรฐาน
ค่าเป้าหมาย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ดีเลิศ
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ดีเลิศ
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ร้อยละ 96.00
คานวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
ร้อยละ 95.00
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ร้อยละ 75.00
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ร้อยละ 97.00
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ร้อยละ 95.00
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
ร้อยละ 80.00
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ดีเลิศ
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
ร้อยละ 95.00
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ร้อยละ 80.00
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
ร้อยละ 98.00
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
ร้อยละ 96.00
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ดีเลิศ
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
ยอดเยี่ยม
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
ดี
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
ดีเลิศ
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ยอดเยี่ยม
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
ดีเลิศ
อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
ยอดเยี่ยม
และการจัดการเรียนรู้
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มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนา
ผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 4 ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์
4.1 จานวนทุนการศึกษาต่อของนักเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งใน
และต่างประเทศ
4.2 จานวนผลงานนักเรียนที่ได้รับจากการแข่งขันในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
4.3 จานวนโครงงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดในเวทีระดับชาติ
หรือนานาชาติ
4.4 จานวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active Teaching
& Learning
4.5 ร้อยละของจานวนครูที่ใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียนการสอน
4.6 จานวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
4.7 ผลการผ่านคัดเลือกเข้าค่ายมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.)
ระดับชาติหรือนานาชาติ

ค่าเป้าหมาย
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดี
กาลังพัฒนา
ปานกลาง
ดี
ดีเลิศ
ดี
ดีเลิศ
ดี

188

ภาคผนวก 4
เครื่องมือการประเมินคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
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เครื่องมือการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปีการศึกษา 2562
ผู้จัดทาเครื่องมือการประเมิน 1) นางถนอมพร
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นการพิจารณา
เป้าหมาย
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ร้อยละ
ของผู้เรียน
96.00
1) มีความสามารถในการอ่าน
การเขียน การสื่อสาร
และการคิดคานวณ

ปีนัง

2) นางสาวธนิษฐา พันธ์สว่าง

3) นางสาวจริยา จิตตพงษ์

วิธีการวัด
เกณฑ์การพิจารณา
ระดับชั้น ม.1-ม. 6
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถการอ่าน การเขียน
การสื่อสาร และการคิดคานวณ
เกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 96.00 – 100.00
ร้อยละ 91.00 – 95.99
ร้อยละ 86.00 – 90.99
ร้อยละ 81.00 – 85.99
ต่ากว่าร้อยละ 81.00

=
=
=
=
=

ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
พอใช้
กาลังพัฒนา

4) นางสาวรูฮายา เจะเลาะ

เอกสารหลักฐานอ้างอิง
1) สถิติการประเมินผลการอ่าน
คิดวิเคราะห์และเขียน ปีการศึกษา
2562
2) ปพ.5 ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
3) หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
4) แบบสรุปบันทึกการอ่าน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5) สถิติการเข้าให้องสมุด
6) ผลการทดสอบโอเน็ต
ชั้น ม. 3 และชั้น ม. 6
7) โครงการสอนเสริมทางด้าน
วิชาการนักเรียน ชั้น ม. 3
และชั้น ม. 6

แหล่งข้อมูล
1) ฝ่ายบริหาร
วิชาการ
2) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
3) ห้องสมุด
4) งานนโยบายและ
แผน
5) งานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นการพิจารณา
เป้าหมาย
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน
การเขียน การสื่อสาร
และการคิดคานวณ

วิธีการวัด

เอกสารหลักฐานอ้างอิง
8) แบบวิเคราะห์ผู้เรียน
9) รูปแบบของข้อสอบวัด
และประเมินผลทุกรายวิชา
10) ผลการทดสอบ CEFR
ของนักเรียนชั้น ม.1-ม. 6
11) โครงการส่งเสริมการอ่าน
ภาษาอังกฤษ
12) โครงการแลกเปลี่ยนผลงานวิจัย
ระดับนานาชาติกับโรงเรียนเครือข่าย
ในต่างประเทศ
13) โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ประเทศญี่ปุ่น
14) โครงการสานสัมพันธ์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ
และศิลปวัฒนธรรม (ไทย-มาเลเซีย)

แหล่งข้อมูล
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นการพิจารณา
เป้าหมาย
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน
การเขียน การสื่อสาร
และการคิดคานวณ

วิธีการวัด

เอกสารหลักฐานอ้างอิง
15) โครงการส่งเสริมการอ่าน
ภาษาอังกฤษ
16) โครงการสอนเสริมทางด้าน
วิชาการนักเรียนชั้น ชั้น ม. 3 และ
ชั้น ม. 6 เพื่อเตรียมสอบโอเน็ต
17) การนาเสนอโครงงาน
ในระดับนานาชาติ
18) รางวัลการแข่งขันรายการต่างๆ
ที่ได้รับ
19) เอกสารรวมบทคัดย่อโครงงาน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
20) ภาพกิจกรรม
21) สถิติการประเมินผลสัมฤทธิ์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย สตูล ปีการศึกษา 2562

แหล่งข้อมูล
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เครื่องมือการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปีการศึกษา 2562
ผู้จัดทาเครื่องมือการประเมิน 1) นางนิศาชล
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นการพิจารณา
เป้าหมาย
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ร้อยละ
ของผู้เรียน
96.00
2) มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา

เอียดดี

2) นางรุจิรา บินตามะหงง

3) นางสาวมาซีเต๊าะ จงรักษ์

วิธีการวัด
เกณฑ์การพิจารณา
ระดับชั้น ม.1 – ม.6
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาตามหลักสูตรที่สถานศึกษากาหนดดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 96.00 – 100.00
ร้อยละ 91.00 – 95.99
ร้อยละ 86.00 – 90.99
ร้อยละ 81.00 – 85.99
ต่ากว่าร้อยละ 81.00

=
=
=
=
=

ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
พอใช้
กาลังพัฒนา

เอกสารหลักฐานอ้างอิง
1) โครงงานระดับชั้น ม.1- ม.3
(วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์,
คอมพิวเตอร์)
2) งานวิจัยระดับชั้น ม.4 – ม.6
(วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์,
คอมพิวเตอร์)
3) โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย
(NSC) ระดับ ม.ปลาย
4) แผนการจัดการเรียนรู้แบบ
Active Learning, กระบวนการ
วิทยาศาสตร์, PBL, กระบวนการ
ที่มีการใช้คาถามปลายเปิด ฯลฯ
หรือที่ส่งเสริมกระบวนการคิด
การอภิปราย เป็นต้น

แหล่งข้อมูล
1) กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์
2) ครูผู้สอนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
3) เว็บไซต์โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาศาสตร์ สตูล
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นการพิจารณา
เป้าหมาย
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน
2) มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา

วิธีการวัด

เอกสารหลักฐานอ้างอิง
5) เกียรติบัตร เหรียญรางวัล โล่
ฯลฯ
6) สาร จ.ภ. รายเดือน ได้แก่
- ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือน
กุมภาพันธ์ 2562 “งาน PCCST
ACADEMIC FESTIVAL AND
SCIENCE FAIR 2018 17-18
มกราคม 2562 ณ โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
สตูล 160 โรงเรียน จากประเทศ
ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซียและ
เวียดนาม”
- ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม
2562 “นิทรรศการเปิด/โลกชุมนุม"
- ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน
2562 ทุนการศึกษาต่อ KOSEN

แหล่งข้อมูล
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นการพิจารณา
เป้าหมาย
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน
2) มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา

วิธีการวัด

เอกสารหลักฐานอ้างอิง
- ปีที่ 14 ฉบับที่ 6 เดือน
มิถุนายน 2562 “โครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ฯ”
- ปีที่ 14 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม
2562 “การนาเสนอโครงงาน
วิทยาศาสตร์”
- ปีที่ 14 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม
2562 “ขอแสดงความยินดีกับ
นักเรียน เข้าร่วมนาเสนอโครงงาน
- ปีที่ 14 ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน
2562 “กิจกรรมโครงการ
วิทยาศาสตร์สัญจรเพื่อน้อง”
- ปีที่ 14 ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม
2562 “นักเรียนผ่านการเข้า
คัดเลือกผ่านการอบรมโครงการ
ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ”

แหล่งข้อมูล
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นการพิจารณา
เป้าหมาย

วิธีการวัด

เอกสารหลักฐานอ้างอิง
- ปีที่ 14 ฉบับที่ 11 เดือน
พฤศจิกายน 2562 “การนาเสนอ
โครงการวิทยาศาสตร์ระดับ
นานาชาติ ณ ประเทศฟิลิปปินส์”
- ปีที่ 14 ฉบับที่ 12 เดือน
ธันวาคม 2562 “กิจกรรมการเข้า
ค่ายวิชาการของนักเรียน ม.1 - ม.5
ปี 2562”

แหล่งข้อมูล
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เครื่องมือการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปีการศึกษา 2562
ผู้จัดทาเครื่องมือการประเมิน 1) นางเขมิกา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นการพิจารณา
เป้าหมาย
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ร้อยละ
ของผู้เรียน
75.00
3) มีความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรม

ทองสี

2) นายสาธิต บัวดา

3) นายนที ทองดา

วิธีการวัด

เอกสารหลักฐานอ้างอิง
แหล่งข้อมูล
เกณฑ์การพิจารณา
1) โครงการสนับสนุนการแข่งขัน - ฝ่ายบริหารวิชาการ
- นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลงานจากการสร้างนวัตกรรม ทักษะวิชาการนักเรียน
- กลุ่มสาระการเรียนรู้
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่สถานศึกษากาหนด
2) โครงการแลกเปลี่ยนผลงานวิจัย วิทยาศาสตร์
สูตรการคานวณ
โครงงานนักเรียนร่วมกิจกรรม
นักเรียนที่มีผลงานจากการสร้างนวัตกรรม x 100
ประกวดการแข่งขันและนาเสนอ
นักเรียนทั้งหมด
ผลงานวิจัยระดับนานาชาติของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
เกณฑ์การประเมิน
วิทยาลัยสตูล กับโรงเรียนเครือข่าย
ร้อยละ 90.00 – 100.00 = ยอดเยี่ยม
ในต่างประเทศ
ร้อยละ 80.00 – 89.99 = ดีเลิศ
3) โครงการส่งเสริมโครงงาน
ร้อยละ 70.00 – 79.99 = ดี
วิทยาศาสตร์
ร้อยละ 60.00 – 69.99 = ปานกลาง
4) โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ร้อยละ 50 – 59.99
= กาลังพัฒนา
นักเรียนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะ
ทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อ
สร้างสรรค์
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นการพิจารณา
เป้าหมาย

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน
3) มีความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรม

ร้อยละ
75.00

วิธีการวัด

เกณฑ์การพิจารณา
- ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนของวิชา
นวัตกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 6
ระดับคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ยอดเยี่ยม
4
ดีเลิศ
3.5
ดี
3
ปานกลาง
2.5
กาลังพัฒนา
2
สูตรการคานวณ
จานวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีเกรด 3.5 ขึ้นไป x
100
นักเรียนทั้งหมด

เอกสารหลักฐานอ้างอิง
แหล่งข้อมูล
5) รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการตามหลักฐานข้อ 1)-4)
เกียรติบัตร โล่ รางวัล ฯลฯ
6) เครื่องมือและเกณฑ์การประเมิน
1) โครงการสนับสนุนการแข่งขัน - ฝ่ายบริหารวิชาการ
ทักษะวิชาการนักเรียน
- กลุ่มสาระ
2) โครงการแลกเปลี่ยนผลงานวิจัย การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โครงงานนักเรียนร่วมกิจกรรม
ประกวดการแข่งขันและนาเสนอ
ผลงานวิจัยระดับนานาชาติของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัยสตูล กับโรงเรียนเครือข่าย
ในต่างประเทศ
3) โครงการส่งเสริมโครงงาน
วิทยาศาสตร์
4) โครงการส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะ
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นการพิจารณา
เป้าหมาย

วิธีการวัด
เกณฑ์การประเมิน
90 – 100 =
80 – 89.99 =
70 – 79.99 =
60 – 69.99 =
50 – 59.99 =

ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

เอกสารหลักฐานอ้างอิง
ทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อ
สร้างสรรค์
5) รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการตามหลักฐานข้อ 1)-4)
เกียรติบัตร โล่ รางวัล ฯลฯ
6) เครื่องมือและเกณฑ์การประเมิน

แหล่งข้อมูล
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เครื่องมือการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปีการศึกษา 2562
ผู้จัดทาเครื่องมือการประเมิน 1) นายวิเชียร เฟื่องฟ้า
2) นางสาวอังคณา บุญทา
3) นางสาวชาลินี บูนา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นการพิจารณา
เป้าหมาย
วิธีการวัด
เอกสารหลักฐานอ้างอิง
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ร้อยละ 1) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินไม่ต่ากว่า 3 ในรายวิชา 1) แบบสารวจ รายชื่อ E-mail
ของผู้เรียน
97.00 ทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการ
2) กลุ่มสังคมออนไลน์ต่างๆ
4) มีความสามารถในการใช้
หรือ
คานวณ
3) รายงานผลการสอน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สูงกว่า 2) ร้อยละของนักเรียนที่สามารถใช้งานชุดโปรแกรมสานักงาน
4) ภาพ
การสื่อสาร เพื่อพัฒนาตนเอง
เช่น Microsoft Office ได้
5) สารสนเทศ
และสังคมในด้านการเรียนรู้
3) ร้อยละของนักเรียนที่มี E-mail และสามารถใช้ E-mail ในการ 6) port folio ของนักเรียน
การสื่อสาร การทางาน อย่าง
ติดต่อสื่อสาร
7) เกียรติบัตร โล่ รางวัล
สร้างสรรค์และมีคุณธรรม
4) ร้อยละของนักเรียนที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook,
8) ชิ้นงานของนักเรียนเช่น
Instagram ได้อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม
โปสเตอร์โครงงาน, รายงาน,
การนาเสนอด้วยคอมพิวเตอร์
9) การส่งงานทาง Google
Classroom
ระบุ URL
10) โครงงานวิทยาศาสตร์

แหล่งข้อมูล
1) ฝ่ายบริหารวิชาการ
2) นักเรียน
3) ครูทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
4) ครูหอพัก
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เครื่องมือการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปีการศึกษา 2562
ผู้จัดทาเครื่องมือการประเมิน 1) นางยินดี ชูนวล
2) นายณัฐพล อามาตย์วงศ์ 3) นางสาวอัษฎา ไพโรจน์บวร
4) นายกิตตินันท์ ท่าชะมวง
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นการพิจารณา
เป้าหมาย
วิธีการวัด
เอกสารหลักฐานอ้างอิง
แหล่งข้อมูล
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ร้อยละ เกณฑ์การพิจารณา
1) ผลการเรียนของนักเรียน
1) งานวัดผล
่ า 3.00 รายบุคคล
ของผู้เรียน
96.00 - ร้อยละของนักเรียน ม.1 – ม.6 มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชาไม่ตากว่
2) โครงการสอนเสริม
- ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ม.3 และ ม.6
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2) กิจกรรมคลินิกวิชาการ
วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
ตามหลักสูตรสถานศึกษา
วิชาการ
เกณฑ์การประเมิน
3) ผลการทดสอบระดับชาติ
ร้อยละ 96.00 – 100.00 = ยอดเยี่ยม
4) กิจกรรมสอนเสริม
ร้อยละ 91.00 – 95.99 = ดีเลิศ
ทางวิชาการ
ร้อยละ 86.00 – 90.99 = ดี
ร้อยละ 81.00 – 85.99 = พอใช้
ต่ากว่าร้อยละ 81.00
= กาลังพัฒนา
สูตรการคานวณ
นักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ต่ากว่า 3.00 × 100
นักเรียนทั้งหมด
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เครื่องมือการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปีการศึกษา 2562
ผู้จัดทาเครื่องมือการประเมิน 1) นายสมยศ แซ่เจา
2) นางศรินยา สวาหลัง
3) นางสาวนาถยา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นการพิจารณา
เป้าหมาย
วิธีการวัด
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ร้อยละ เกณฑ์การพิจารณา
ของผู้เรียน
90.00
ระดับ 5
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน
- นักเรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการ
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
จัดการ มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ
ระดับ 4
- นักเรียนร้อยละ 80-89 มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการ
จัดการ มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ
ระดับ 3
นักเรียนร้อยละ 65-79 มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ
มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ
ระดับ 2

พรหมช่วย
เอกสารหลักฐานอ้างอิง
1) โครงการส่งเสริมโครงงาน
วิทยาศาสตร์/งานวิจัย โครงงาน
หรืองานวิจัยทางวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ทั้ง
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและ
ตอนปลาย
2) โครงการแลกเปลี่ยนผลงานวิจัย
ระดับนานาชาติกับโรงเรียน
เครือข่ายในต่างประเทศ
3) โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ประเทศญี่ปุ่น
4) โครงการสานสัมพันธ์แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม

แหล่งข้อมูล
1) กลุ่มงานแนะแนว
2) กลุ่มสาระการเรียนรู้
ทุกกลุ่มสาระ
3) งานวัดผล
4) งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
5) ฝ่ายบริหารวิชาการ
6) งานแผนงาน
7) สภานักเรียน

202

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นการพิจารณา
เป้าหมาย

วิธีการวัด
- นักเรียนร้อยละ 50-64 มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการ
จัดการ มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ
ระดับ 1
- นักเรียนน้อยกว่าร้อยละ 50 มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการ
จัดการ มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ

เอกสารหลักฐานอ้างอิง
(ไทย-มาเลเซีย)
5) โครงการฟังบรรยายและศึกษาดู
งานนอกสถานที่
6) โครงการพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
7) โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
8) โครงการนาเสนอโครงงาน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น ม.6
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์(ภาคใต้)
9) โครงการเปิดโลกชุมนุม
10) โครงการ จภ.วิชาการ
11) กิจกรรมการเข้าค่ายต่างๆ
12) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
13) แบบประเมินพฤติกรรมผู้เรียน
ที่มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและ

แหล่งข้อมูล
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นการพิจารณา
เป้าหมาย

วิธีการวัด

เอกสารหลักฐานอ้างอิง
หาความรู้เกี่ยวกับอาชีพสุจริตตามที่
ตนเองสนใจ
14) รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน
15) รายงานสรุปโครงการพี่สอน
น้อง
16) รายงานสรุปการแลกเปลี่ยน
ทางวัฒนธรรม(การทาขนมไทย)กับ
โรงเรียนเครือข่ายต่างประเทศ
17) ภาพถ่ายกิจกรรม
- ฟังบรรยายการสร้างแรง
บันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
และ ม.ปลาย
http://www.pccst.ac.th/ne
ws_15-1-63.html
- Math Gifted ม.ปลาย
ภาคใต้

แหล่งข้อมูล
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นการพิจารณา
เป้าหมาย

วิธีการวัด

เอกสารหลักฐานอ้างอิง
http://www.pccst.ac.th/ne
ws_18-1-63.html
- การแสดงสี่ภาค นักเรียน ม.5
http://www.pccst.ac.th/ne
ws_16-1-63-1.html
- นักเรียนทุนเยาวชน AFS
และทุนต่างประเทศ
http://www.pccst.ac.th/pc
cst_honor_afs.html
- รางวัลงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ
http://www.pccst.ac.th/pccst
_honor_arts.html
- โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น
SAKURA Exchange in Science
ณ มหาวิทยาลัย Oita ประเทศ

แหล่งข้อมูล
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นการพิจารณา
เป้าหมาย

วิธีการวัด

เอกสารหลักฐานอ้างอิง
ญี่ปุ่น
http://www.pccst.ac.th/news
_4-11-62-1.html
- TAI Festival 2019
(Thai,ASEN and International
Festival)
http://www.pccst.ac.th/ne
ws_2-08-62.html
- ฟังบรรยายด้านบุคลิกภาพ
และความฉลาดทางอารมณ์
http://www.pccst.ac.th/ne
ws_10-12-62-1.html
- โครงการ SME Intergrated
Camp 2019
http://www.pccst.ac.th/ne
ws_15-11-62.html

แหล่งข้อมูล
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เครื่องมือการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปีการศึกษา 2562
ผู้จัดทาเครื่องมือการประเมิน 1) นางสาวปาริชาตนะดา เส็นสมเอียด 2) นางสาวกอบกุล เล๊ะทองคา
3) นางสาวณัฐฐากร ทองไซร
4) นางสาวพรอุมา พิทักษ์ 5) นางสาวชนัฐกานต์ เมืองเขียว
6) นายสุชาติ บิลังโหลด
7) นายสัลมาน เส็นติระ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นการพิจารณา
เป้าหมาย
วิธีการวัด
เอกสารหลักฐานอ้างอิง
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ร้อยละ เกณฑ์การพิจารณานักเรียนรายบุคคล
- ผลการประเมินตามหลักสูตร
ของผู้เรียน
96.00 1) นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
1) การมีคุณลักษณะและ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ในระดับดีเยี่ยม
กาหนด
เกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 96.00 – 100.00 = ดีเยี่ยม
ร้อยละ 91.00 - 95.99 = ดีเลิศ
ร้อยละ 86.00 - 90.99 = ดี
ร้อยละ 80.00 - 85.99 = พอใช้
ต่ากว่าร้อยละ 81
= กาลังพัฒนา
2) นักเรียนได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีศรีจุฬาภรณ์และความ
ประพฤติยอดเยี่ยมไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
ร้อยละ 70.00 – 100.00 = ดีเยี่ยม

- วารสารรางวัลแห่งความดี

แหล่งข้อมูล
1) งานกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
2) ฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน
3) งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นการพิจารณา
เป้าหมาย

วิธีการวัด
ร้อยละ 60.00 - 69.99
= ดีเลิศ
ร้อยละ 50.00 - 59.99
= ดี
ต่ากว่าร้อยละ 50
= พอใช้
3) รางวัลการแข่งขันที่นักเรียนได้รับด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชาติและนานาขาติ
จานวนเหรียญ 10 เหรียญขึ้นไป ดีเยี่ยม
จานวนเหรียญ 7-9 เหรียญ
ดีเลิศ
จานวนเหรียญ 5-6 เหรียญ
ดี
จานวนเหรียญ 3-4 เหรียญ
ปานกลาง
จานวนเหรียญ 1-2 เหรียญ
พอใช้
4) ผลการประเมินโครงงานของนักเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 96 ขึ้นไป
ร้อยละ 96.00 - 100
= ดีเยี่ยม
ร้อยละ 90.00 - 95.99 = ดีเลิศ
ร้อยละ 86.00 - 89.99 = ดี

เอกสารหลักฐานอ้างอิง

-สาร จ.ภ. สตูล
-วารสารรางวัลแห่งความดี
-ภาพถ่าย

-ปพ.5

แหล่งข้อมูล

208

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นการพิจารณา
เป้าหมาย

วิธีการวัด
ร้อยละ 80.00 - 85.99 = พอใช้
ต่ากว่าร้อยละ 80
= กาลังพัฒนา
5) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เข้าร่วมกิจกรรม
การออกกาลังกายไม่น้อยกว่า 240 ครั้ง (ครั้งละไม่น้อยกว่า 45
นาที)
จานวนครั้งที่ออกกาลังกาย 261 ครั้งขึ้นไป
ดีเยี่ยม
จานวนครั้งที่ออกกาลังกาย 251-260 ครั้ง
ดีเลิศ
จานวนครั้งที่ออกกาลังกาย 240-250 ครั้ง
ดี
จานวนครั้งที่ออกกาลังกายต่ากว่า 240 ครั้ง
พอใช้

เอกสารหลักฐานอ้างอิง

- สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
- สมุดบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- ภาพถ่ายกิจกรรมการออกกาลังกาย
- แคแสดเกม
- กีฬาประเพณี

แหล่งข้อมูล
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เครื่องมือการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปีการศึกษา 2562
ผู้จัดทาเครื่องมือการประเมิน 1) นายสุลตรณ์ หลังเกตุ 2) นางหฤทัย เวชศาสตร์ เนตรจรัสแสง 3) นางสาวรอฮาณา ปะดูกา 4) นายนูรุดดีน แคยิหวา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นการพิจารณา
เป้าหมาย
วิธีการวัด
เอกสารหลักฐานอ้างอิง
แหล่งข้อมูล
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
80
เกณฑ์การพิจารณา
1) โครงงาน/ชิ้นงาน
1) กลุ่มสาระการเรียนรู้
ของผู้เรียน
อยู่ในระดับ
ระดับ 1 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของท้องถิ่นในวันสาคัญ 2) สรุปผลการดาเนินงานตาม
2) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2) ความภูมิใจในท้องถิ่น
ดีขึ้นไป
ระดับ 2 นักเรียนสามารถนาเสนอเอกลักษณ์ในท้องถิ่นของ กิจกรรม/โครงการ เช่น
3) งานวิชาการ
และความเป็นไทย
ตนเองและความเป็นไทย
- โครงการลอยกระทง
ระดับ 3 นักเรียนนาเสนอและสืบสานภูมิปัญญาของ
- โครงการข้าวไทย
ท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย
- กิจกรรมวันสุนทรภู่
ระดับ 4 นักเรียนสามารถนาเสนอความคิดเห็นใน
และวันภาษาไทย (โครงการ TAI)
การแก้ปัญหาในท้องถิ่นและในสังคมไทย
- โครงการทัศนศึกษา
ระดับ 5 นักเรียนสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นไทย
การพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย
- วันสาคัญ (วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของพระมหากษัตริย์
เกณฑ์คุณภาพ
และพระบรมวงศานุวงศ์, แห่เทียน
ดาเนินการได้ ระดับ 1 ได้ 1 คะแนน (พัฒนา)
พรรษา, หล่อเทียนและสมโภช
ดาเนินการได้ ระดับ 2 ได้ 2 คะแนน (ปานกลาง)
เทียนพรรษา, วันมาฆบูชา, จภ.สตูล
ดาเนินการได้ ระดับ 3 ได้ 3 คะแนน (ดี)
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นการพิจารณา
เป้าหมาย

วิธีการวัด
ดาเนินการได้ ระดับ 4 ได้ 4 คะแนน (ดีเลิศ)
ดาเนินการได้ ระดับ 5 ได้ 5 คะแนน (ดีเยี่ยม)
สูตรการคานวณ
นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ × 100
จานวนนักเรียนทั้งหมด

เอกสารหลักฐานอ้างอิง
ทาบุญร่วมใจ, รอมฎอนสัมพันธ์,
วันสารทเดือนสิบ, วันไหว้ครู)
- ค่ายพุทธบุตร / ค่ายอิสลาม
นาชีวิต / การแสดง 4 ภาค
- สมุดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

แหล่งข้อมูล
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เครื่องมือการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปีการศึกษา 2562
ผู้จัดทาเครื่องมือการประเมิน 1) นางสาวมนัสรินทร์ บุญญคง 2) นายภิโชติ เอียดเฉลิม 3) นายฮูเส็น ยาประจันทร์ 4) นางสาวสุนีย์ ทิพมณี
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นการพิจารณา
เป้าหมาย
วิธีการวัด
เอกสารหลักฐานอ้างอิง
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ร้อยละ เกณฑ์การพิจารณา
1) โครงการค่ายสัมพันธ์นักเรียน
ของผู้เรียน
98.00 1) การแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและรับฟังความคิดเห็น
ใหม่
3) การยอมรับที่จะอยู่
ของผู้อื่นด้วยความเข้าใจ
2) โครงการกีฬาสัมพันธ์
ร่วมกันบนความแตกต่าง
2) การแสดงมารยาทที่เหมาะสมตามวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน
- ภายใน เช่น กีฬาสี
และหลากหลาย
3) การเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
กีฬาประเพณี
4) การปรับตัวและการร่วมกิจกรรมตามบริบททางวัฒนธรรม
- ชุมชน
และสังคม
3) โครงการวันไหว้ครู
4) โครงการรอมฎอนสัมพันธ์
เกณฑ์การประเมิน
5) โครงการทาบุญโรงเรียน
ระดับ 5
- ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันด้วยความสุภาพ และวันปีใหม่
6) โครงการ big cleaning Day
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยความเข้าใจดี
7) โครงการวันสาคัญทางศาสนา
- แสดงมารยาทที่เหมาะสมให้เกียรติซึ่งกันและกัน เช่น ไม่
8) โครงการสานสัมพันธ์ชาวหอ
แสดงอาการดูหมิ่นหรือรังเกียจในเรื่องที่ตนไม่ชอบ
- กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง
- เห็นประโยชน์ของวัฒนธรรมและสังคมที่หลากหลาย

แหล่งข้อมูล
1) ฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน
2) ฝ่ายบริหารทั่วไป /
ฝ่ายบริหารวิชาการ /
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
3) ฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน
4) ฝ่ายบริหารวิชาการ
5) ฝ่ายบริหารงานบุคคล
6) ฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน
7) กลุ่มสาระฯสังคม
8) งานหอพัก
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นการพิจารณา
เป้าหมาย

วิธีการวัด
เอกสารหลักฐานอ้างอิง
- ร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและสังคมท้องถิ่นและปรับตัวได้ 9) กิจกรรมฟังบรรยายด้าน
อย่างกลมกลืนทั้งในและนอกสถานศึกษาด้วยความเต็มใจเป็น
บุคลิกภาพและความฉลาดทาง
แบบอย่างที่ดีและสามารถแนะนาโน้มน้าวผู้อื่นให้เข้าใจ
อารมณ์
10) กิจกรรมฟังบรรยายด้านสังคม
ระดับ 4
ศึกษา ภาษา ศาสนาและ
- ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันด้วยความสุภาพ ศิลปวัฒนธรรม
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยความเข้าใจที่ดี
11) เอกสาร X-RAY ม.1-6
- การแสดงมารยาทที่เหมาะสมให้เกียรติซึ่งกันและกันเช่น
รายบุคคล ภาคเรียนที่ 1/2562
การไม่แสดงอาการดูหมิ่นหรือรังเกียจในเรื่องที่ตนไม่ชอบ
12) เอกสาร RE X-RAY ม.1-6
- เห็นประโยชน์ของการมีวัฒนธรรมที่หลากหลายในสังคม
ภาคเรียนที่ 2/2562
- ร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและสังคมท้องถิ่น และปรับตัว 13) ใบรับรองความประพฤติ
ได้อย่างกลมกลืนทั้งในและนอกสถานศึกษาด้วยความเต็มใจ
นักเรียน
ระดับ 3
14) รูปภาพการเข้าร่วมกิจกรรม
- ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยด้วยความสุภาพรับ 15) แบบประเมินการเข้าร่วม
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยความเข้าใจที่ดี
กิจกรรม
- แสดงมารยาทที่เหมาะสมให้เกียรติกันและกัน เช่น ไม่แสดง
อาการดูหมิ่นหรือรังเกียจในเรื่องที่ตนไม่ชอบ

แหล่งข้อมูล
9) ฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน
10) ฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน
11) ฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน
12) เว็บไซต์โรงเรียน
13) ฝ่ายรับผิดชอบ
โครงการดังกล่าวข้างต้น
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นการพิจารณา
เป้าหมาย

วิธีการวัด
- เห็นคุณค่าวัฒนธรรมที่แตกต่างและร่วมกิจกรรมที่แตกต่าง
ทางวัฒนธรรมที่สถานศึกษาจัดขึ้นด้วยความเต็มใจ
ระดับ 2
- ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันสุภาพ รับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยความเข้าใจที่ดีเป็นบางครั้ง
- แสดงมารยาทที่เหมาะสมให้เกียรติกันและกัน เช่น ไม่แสดง
อาการดูหมิ่นหรือรังเกียจในเรื่องที่ตนไม่ชอบโดยต้องมีผู้คอย
ชี้แนะกากับและควบคุม
- เห็นความแตกต่างทางวัฒนธรรมเป็นปัญหาและร่วม
กิจกรรมทางวัฒนธรรมเมื่อมีความจาเป็น
ระดับ 1
- ผู้เรียนไม่สามารถแสดงความคิดเห็นหรือพูดคุยกันด้วยความ
สุภาพ ไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยความเข้าใจที่ดี
- แสดงมารยาทที่ไม่เหมาะสม ไม่ให้เกียรติกันและกัน เช่น
แสดงอาการดูหมิ่นหรือรังเกียจในเรื่องที่ตนไม่ชอบ
- ไม่เห็นคุณค่าวัฒนธรรมที่แตกต่าง ไม่ยอมร่วมกิจกรรมที่
แตกต่างทางความคิดและวัฒนธรรม

เอกสารหลักฐานอ้างอิง

แหล่งข้อมูล
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นการพิจารณา
เป้าหมาย

วิธีการวัด
สูตรการคานวณ
นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ × 100
นักเรียนทั้งหมด

เอกสารหลักฐานอ้างอิง

แหล่งข้อมูล
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เครื่องมือการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปีการศึกษา 2562
ผู้จัดทาเครื่องมือการประเมิน 1) นายอภิรักษ์
4) นายอาซัลลี
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นการพิจารณา
เป้าหมาย
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ดีเลิศ
ของผู้เรียน
ร้อยละ
4) สุขภาวะทางร่างกาย
98.00
และจิตสังคม

สุขาเขิน
ฮะยีบิลัง

2) นายวิวิศน์ ประเสริฐศรี
5) นางสาวฝาต๊อนะ กาเส็มส๊ะ
วิธีการวัด

เกณฑ์การพิจารณา
สุขภาวะทางร่างกายประเมินจาก
- นักเรียนมีน้าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ที่กาหนด
- นักเรียนผ่านการทดสอบสมรรถภาพระดับชั้น ม.1-3
และ ม.4-6
- พิจารณาจากข้อมูลการออกกาลังกายของนักเรียนตามเกณฑ์
ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จิตสังคม ประเมินจาก
- ร้อยละของการเข้าร่วมกิจกรรม
เกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 96.00 - 100.00 = ยอดเยี่ยม
ร้อยละ 91.00 - 95.99 = ดีเลิศ
ร้อยละ 86.00 - 90.99 = ดี

3) นายรังสิต รัตนโสภา

เอกสารหลักฐานอ้างอิง
1) ผลการทดสอบสมรรถภาพ
ทางร่างกาย
2) แบบสรุปผลการบริจาคโลหิต
3) การเข้าร่วมโครงการปลูกป่า ฯ
4) กีฬาสี – กีฬาประเพณี,
5) การออกกาลังกายหลังเลิกเรียน
5) Big Clearing day
6) บริจาคโลหิต
7) ช่วยเหลือหารายได้ให้เด็กกาพร้า
บ้านเอมิเรสต์
8) ลูกเสือต้านต้านภัยยาเสพติด
9) โครงการพี่สอนน้อง
10) กิจกรรมเพื่อสังคม
11) งานวันเด็ก

แหล่งข้อมูล
1) กลุ่มสาระสุขศึกษา
และพลศึกษา
2) งานอนามัยโรงเรียน
3) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประเด็นการพิจารณา
เป้าหมาย

วิธีการวัด
ร้อยละ 81.00 - 85.99 = ยอดเยี่ยม
ต่ากว่าร้อยละ 81.00
= กาลังพัฒนา

เอกสารหลักฐานอ้างอิง
12) เก็บขยะชายทะเล
13) ค่ายจุดประกายนักวิทย์ ม.1
14) บาเพ็ญสาธารณประโยชน์

แหล่งข้อมูล
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เครื่องมือการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปีการศึกษา 2562
ผู้จัดทาเครื่องมือการประเมิน 1) นายวิชัย บัวเนี่ยว 2) นางสาวอลิตา เจ๊ะง๊ะ 3) นางสาวโยทะกา บูเก็ม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นการพิจารณา
เป้าหมาย
วิธีการวัด
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ ยอดเยี่ยม เกณฑ์การพิจารณา
พันธกิจที่สถานศึกษากาหนด
มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT)
ชัดเจน
1) การกาหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจดาเนินการโดยการมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ
2) ครูและบุคลากรทุกคนมีความรู้ความเข้าใจวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของโรงเรียน
3) วิสัยทัศน์และพันธกิจมีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
และนโยบายที่เกี่ยวข้อง เป็นแบบอย่างได้
4) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ
5) มีการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 5 หมายถึง ดาเนินการได้ 5 รายการ
ระดับ 4 หมายถึง ดาเนินการได้ 4 รายการ

เอกสารหลักฐานอ้างอิง
1) รายงานการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
2) รายงานการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
3) รายงานการประชุมประจาเดือน
4) กลยุทธ์กลุ่มโรงเรียน
5) แผนกลยุทธ์โรงเรียน
6) แผนปฏิบัติการโรงเรียน

แหล่งข้อมูล
1) งานแผนงาน,
สารสนเทศ
2) งานสานักงาน
ผู้อานวยการ
3) งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นการพิจารณา
เป้าหมาย
วิธีการวัด
ระดับ 3 หมายถึง ดาเนินการได้ 3 รายการ
ระดับ 2 หมายถึง ดาเนินการได้ 2 รายการ
ระดับ 1 หมายถึง ดาเนินการได้ 1 รายการ

เอกสารหลักฐานอ้างอิง

แหล่งข้อมูล
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เครื่องมือการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปีการศึกษา 2562
ผู้จัดทาเครื่องมือการประเมิน 1) นางศุลยา สามัญ 2) นางสาวฮุสนา ฉิมเรือง
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นการพิจารณา
เป้าหมาย
วิธีการวัด
2.2 มีระบบบริหารจัดการ
ดีเลิศ พิจารณาจากระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
คุณภาพของสถานศึกษา
ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2561) ตามองค์ประกอบ ดังนี้
- องค์ประกอบที่ 1 การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
- องค์ประกอบที่ 2 การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
- องค์ประกอบที่ 3 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา
- องค์ประกอบที่ 4 การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
- องค์ประกอบที่ 5 การจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน

เอกสารหลักฐานอ้างอิง
1) แผนผังการดาเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
2) ประกาศมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล
3) ประกาศค่าเป้าหมายของ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4) แผนกลยุทธ์กลุ่มโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
5) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย สตูล
8) แผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ

แหล่งข้อมูล
1) งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
2) งานสารบรรณ
3) งานบุคลากร
4) งานแผนงาน
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นการพิจารณา
เป้าหมาย
วิธีการวัด
2.2 มีระบบบริหารจัดการ
การให้ระดับคุณภาพ
คุณภาพของสถานศึกษา
- กาลังพัฒนา หมายถึง มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา แต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
- ปานกลาง หมายถึง มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
- ดี หมายถึง มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
ที่ชัดเจนส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
- ดีเลิศ หมายถึง มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
ที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย
- ยอดเยี่ยม หมายถึง มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ

เอกสารหลักฐานอ้างอิง
9) คาสั่งมอบหมายการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร
10) รายงานการประชุมของ
โรงเรียน/ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯ
11) รายงานการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
12) แบบขอนุมัติโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการฯ
13) ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
14) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ดาเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และจัดทา
รายงานการประเมินตนเอง

แหล่งข้อมูล
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นการพิจารณา
เป้าหมาย
วิธีการวัด
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือ
ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนาข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง
พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้

เอกสารหลักฐานอ้างอิง
15) รายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา
16) โครงการประชุมเพื่อสรุปผล
การปฏิบัติงานฯ
17) คาสั่ง / ประกาศของโรงเรียน
18) สรุปผลการดาเนินโครงการ
19) ภาพกิจกรรม

แหล่งข้อมูล
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เครื่องมือการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปีการศึกษา 2562
ผู้จัดทาเครื่องมือการประเมิน 1) นางยินดี ชูนวล 2) นางปรีดา ผลาสิงห์
3) นางสาวผาณิดา แลหมัน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นการพิจารณา
เป้าหมาย
วิธีการวัด
2.3 ดาเนินงานพัฒนา
ดีเลิศ 4 1) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการและคณะกรรมการ
วิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน (ดาเนินการ บริหารหลักสูตร
รอบด้านตามหลักสูตร
ได้ 4
2) สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีการ
สถานศึกษาและทุก
รายการ) ที่หลากหลาย
กลุ่มเป้าหมาย
3) กาหนดนโยบาย แผนและโครงการมาจากทุกกลุ่มสาระ
4) มอบหมายหน้าที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
5) มีการนิเทศติดตาม การปฏิบัติงานตามนโยบายแผนและ
โครงการอย่างต่อเนื่อง
6) นาผลการประเมินการปฏิบัติงานมาทบทวนและเป็นข้อมูลใน
การพัฒนาต่อไป

เอกสารหลักฐานอ้างอิง
1) หลักสูตรสถานศึกษา
2) สมุดบันทึกกิจกรรม
3) โครงการพัฒนากลุ่มสาระฯ
4) โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
5) แบบรายงานโครงการ
6) โครงการโอลิมปิกวิชาการ
7) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
8) โครงการฟิสิกส์สัประยุทธิ์
9) โครงการสนับสนุนการสอบ
ทุนแลกเปลี่ยน
10) กิจกรรมลูกเสือไทย-มาเลย์
11) กิจกรรมค่ายไทย-มาเลย์
12) แบบสรุปกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
13) รายงานการประชุมต่างๆ

แหล่งข้อมูล
1) กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มสาระ
2) งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
3) งานวิเทศน์สัมพันธ์
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เครื่องมือการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปีการศึกษา 2562
ผู้จัดทาเครื่องมือการประเมิน 1) นางเขมิกา ทองสี

2) นางสาวจันทิดา จาปัง

3) นางสาวนัฐจรีย์ หลงจิ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นการพิจารณา
เป้าหมาย
วิธีการวัด
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้ ยอดเยี่ยม เกณฑ์การพิจารณา
1) ผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนาระดับนานาชาติ
มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
(5)
มาบรรยายถ่ายทอดเทคนิค วิธกี ารสอนและสาธิตวิธีการสอน
3 ครั้ง/ปี
2) ครูทุกคนได้รับการอบรมทางวิชาการไม่ต่ากว่า 20 ชั่วโมง/ปี
3) ครูได้รับการปรับวิทยฐานะตามคุณสมบัติของตนเอง ร้อยละ 60
4) ครูมีการแสดงผลงาน Best Practice รวม 6 คน / ปี
5) ครูที่ไม่ใช่กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่มีผลการประเมิน
CEFR ในระดับ A1 ขึ้นไป ไม่ต่ากว่าร้อยละ 50
เกณฑ์การประเมิน
ยอดเยี่ยม หมายถึง ดาเนินการได้ 5 รายการ
ดีเลิศ
หมายถึง ดาเนินการได้ 4 รายการ
ดีเยี่ยม
หมายถึง ดาเนินการได้ 3 รายการ
ดี
หมายถึง ดาเนินการได้ 2 รายการ
พอใช้
หมายถึง ดาเนินการได้ 1 รายการ

เอกสารหลักฐานอ้างอิง
1) รายงานการไปราชการ
โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
2) รายงานสรุปการเข้ารับ
การอบรมจากงานบุคลากร
3) ข้อมูลการเลื่อนวิทยฐานะ
4) ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย
และนวัตกรรมของครู
5) รายงานผลการอบรม
โครงการพัฒนาครู
6) รายงานสรุปผลการทดสอบ
CEFR

แหล่งข้อมูล
1) งานบุคคล
2) งานบุคคล
3) งานบุคคล
4) กลุ่มสาระการเรียนรู้
5) งานบุคคล
6) กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
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เครื่องมือการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปีการศึกษา 2562
ผู้จัดทาเครื่องมือการประเมิน 1) นางเพ็ญนภา รัตโนดม
2) นางสาวจิระนันต์ สุวรรณวิหค
3) ว่าที่ ร.ต. สุรศักดิ์ เส็มหมาน
4) นายอัมพันธ์ บินอับดุลรามาน 5) นางสาวรจณี รบบานา
6) นายตาริค หลงจิ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นการพิจารณา
เป้าหมาย
วิธีการวัด
เอกสารหลักฐานอ้างอิง
แหล่งข้อมูล
2.5 จัดสภาพแวดล้อม
ดีเลิศ เกณฑ์การพิจารณา
1) โครงการและแผนปฏิบัติราชการ 1) บริหารทั่วไป
ทางกายภาพและสังคม
- ยอดเยี่ยม (5) โรงเรียนมีอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ 2) บันทึกการใช้ห้องต่างๆ
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
ต่อการจัดการเรียนรู้ และสื่อเทคโนโลยีครบทุกชั้นเรียน
อย่างมีคุณภาพ
- ดีเลิศ (4) โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย
- ดี (3) โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและห้องเรียนที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
- พอใช้ (2) โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและห้องเรียนที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ ไม่เพียงพอ
- ปรับปรุง (1) โรงเรียนไม่มีการจัดสภาพแวดล้อมและห้องเรียนที่
เอื้อต่อการเรียนรู้
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เครื่องมือการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปีการศึกษา 2562
ผู้จัดทาเครื่องมือการประเมิน 1) นายดนุรุจ สามัญ 2) นางสาวณัฐวรา เลิศอริยะพงษ์กุล
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นการพิจารณา
เป้าหมาย
วิธีการวัด
2.6 จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้

ยอดเยี่ยม
(ระดับ 5)

3) นายอิสรา สาเร

เกณฑ์การพิจารณา
ยอดเยี่ยม โรงเรียนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
(ระดับ 5) การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ กระบวนการ
จัดการมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ มี
นวัตกรรม เป็นแบบอย่างที่ดี และส่งผลต่อการยกระดับ
คุณภาพผู้เรียน
ดีเลิศ
โรงเรียนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
(ระดับ 4) การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ กระบวนการ
จัดการมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ มี
นวัตกรรม และเป็นแบบอย่างทีด่ ี
ดึ
โรงเรียนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
(ระดับ 3) การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ กระบวนการ
จัดการมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ
ปานกลาง โรงเรียนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
(ระดับ 2) การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ กระบวนการ
จัดการมีการพัฒนาแต่ยังขาดประสิทธิภาพ

4) นายอภินพ แกสมาน
เอกสารหลักฐานอ้างอิง
1) ข้อมูลจานวนเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้
2) ข้อมูลการจัดสรร การ
พัฒนา และการติดตาม การ
จัดเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) ผลงานนักเรียนหรือ
ความสาเร็จ ที่เกิดขึ้นจาก
การบริหารและการจัดการ
4) รางวัล เกียรติบัตร
5) แฟ้มภาพถ่าย

แหล่งข้อมูล
1) งาน ICT
2) งานโสตทัศนศึกษา
3) งานพัสดุ
4) งานแผนงาน
5) กลุ่มสาระฯ/ ฝ่ายงาน
6) งานวิทยบริการ
7) งานหอพัก
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นการพิจารณา
เป้าหมาย
กาลัง
พัฒนา
(ระดับ 1)

วิธีการวัด
โรงเรียนไม่มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

เอกสารหลักฐานอ้างอิง

แหล่งข้อมูล
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เครื่องมือการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปีการศึกษา 2562
ผู้จัดทาเครื่องมือการประเมิน 1) ครูสินีนาฏ ธรรมชาติ
2) ครูจันทรวรรณ พันธ์สุริย์ฉาย
3) ครูบษุ รินทร์ จิตเส้ง
4) ครูสูใบด๊ะ หลงจิ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นการพิจารณา
เป้าหมาย
วิธีการวัด
เอกสารหลักฐานอ้างอิง
แหล่งข้อมูล
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่าน
ยอดเยี่ยม เกณฑ์การพิจารณา
1) แผนการจัดการเรียนรู้
1) ฝ่ายบริหารวิชาการ
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง (ระดับ 5) ยอดเยี่ยม (ระดับ 5)
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
- ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ครูร้อยละ 90-100 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ 2) รายงานโครงการ/กิจกรรม
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ในชีวิตได้
ปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ของ พัฒนาผู้เรียน เช่น
2) งานแผนงาน
หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่นาไปจัดกิจกรรม
- รายงานโครงการพัฒนา
3) Website :
ได้จริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
ศักยภาพนักเรียนสู่การเป็นนักวิจัย pccst.ac.th
ดีเลิศ (ระดับ 4)
นักประดิษฐ์ นักคิดค้น และ
4) ฝ่ายบริหาร
ครูร้อยละ 80-89 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
นักพัฒนานวัตกรรมสู่สากล
กิจการนักเรียน
ปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ของ
- รายงานโครงการนาเสนอ
5) งานโสตฯ
หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่นาไปจัดกิจกรรม ผลงานทางวิชาการ (Best
ได้จริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
symposium) ของนักเรียน กลุ่ม
ดี (ระดับ 3)
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
ครูร้อยละ 70-79 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
วิทยาลัย
ปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ของ
- รายงานโครงการส่งเสริม
นักเรียน นาเสนอผลงานทาง
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นการพิจารณา
เป้าหมาย
วิธีการวัด
หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่นาไปจัดกิจกรรม
ได้จริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
ปานกลาง (ระดับ 2)
ครูร้อยละ 60-69 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่นาไปจัดกิจกรรม
ได้จริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
กาลังพัฒนา (ระดับ 1)
ครูต่ากว่าร้อยละ 60 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่นาไปจัดกิจกรรม
ได้จริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

เอกสารหลักฐานอ้างอิง
วิชาการในเวทีระดับชาติและ
นานาชาติ
- รายงานโครงการเรียนรู้
วัฒนธรรมเจ้าของภาษา
3) สารจภ.สตูล รายเดือน / รายปี

แหล่งข้อมูล
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เครื่องมือการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปีการศึกษา 2562
ผู้จัดทาเครื่องมือการประเมิน

1) นายอนัน จันทรัตน์
5) นางสาวอรทัย แพทย์ศาสตร์

2) นายวิเชียร เฟื่องฟ้า
6) นางสาวชาลินี บูนา

3) นางสาวอังคณา บุญทา
7) นายเสฏฐวุฒิ นายูรี

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นการพิจารณา
เป้าหมาย
วิธีการวัด
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยี
ยอดเยี่ยม เกณฑ์การพิจารณา
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
(ระดับ 5) ยอดเยี่ยม (ระดับ 5)
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ครูร้อยละ 90-100 มีการใช้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน
ดีเลิศ (ระดับ 4)
ครูร้อยละ 80-89 มีการใช้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน
ดี (ระดับ 3)
ครูร้อยละ 70-79 มีการใช้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน
ปานกลาง (ระดับ 2)
ครูร้อยละ 60-69 มีการใช้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน

4) นายจิรายุทธ แสงสิน

เอกสารหลักฐานอ้างอิง
1) ทะเบียนคุมการใช้สื่อ
2) แผนการจัดการเรียนรู้
3) ทะเบียนแหล่งเรียนรู้
4) สรุปงานที่ได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ
5) หลักฐานการเรียนบนระบบ
Internet

แหล่งข้อมูล
1) ฝ่ายบริหารวิชาการ
2) งานโสตทัศนศึกษา
3) งานวิทยบริการ
4) งานแผนงาน
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นการพิจารณา
เป้าหมาย
วิธีการวัด
กาลังพัฒนา (ระดับ 1)
ครูต่ากว่าร้อยละ 60 มีการใช้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และสอดคล้องกับบริบทของ
ผู้เรียน

เอกสารหลักฐานอ้างอิง

แหล่งข้อมูล
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เครื่องมือการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปีการศึกษา 2562
ผู้จัดทาเครื่องมือการประเมิน 1) นางทิพวรรณ ธังดิน

2) นางสาวสุวิมล หอประยูร

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นการพิจารณา
เป้าหมาย
วิธีการวัด
3.3 มีการบริหารจัดการเรียน ยอดเยี่ยม เกณฑ์การพิจารณา
เชิงบวก
(ระดับ 5) ยอดเยี่ยม (ระดับ 5)
ครูร้อยละ 90-100 จัดการบริหาร จัดการชั้นเรียน
เชิงบวก เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
ดีเลิศ (ระดับ 4)
ครูร้อยละ 80-89 จัดการบริหาร จัดการชั้นเรียน
เชิงบวก เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
ดี (ระดับ 3)
ครูร้อยละ 70-79 จัดการบริหาร จัดการชั้นเรียน
เชิงบวก เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
ปานกลาง (ระดับ 2)
ครูร้อยละ 60-69 จัดการบริหาร จัดการชั้นเรียน
เชิงบวก เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
กาลังพัฒนา (ระดับ 1)
ครูต่ากว่าร้อยละ 60 จัดการบริหาร จัดการชั้นเรียน
เชิงบวก เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข

3) นางสาวสาริณี บูเก๊ะเจ๊ะลี
เอกสารหลักฐานอ้างอิง
แหล่งข้อมูล
1) หลักสูตรโรงเรียน ม.ต้น, ม.ปลาย www.pccst.ac.th
2) แผนการจัดการเรียนรู้
www.pccns.ac.th
8 กลุ่มสาระ ม.1- ม.6
3) การบูรณาการชิ้นงาน
4) บันทึกการสอน และแผนการ
จัดการเรียนรู้
5) แบบทดสอบประจาหน่วย กลาง
ภาค,ปลายภาค
6) PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้
7) แบบวิเคราะห์ข้อสอบกลุ่มโรงเรียน
8) ผลการสอบ o-net
ปี 2562
9) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปีการศึกษา 2562
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เครื่องมือการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปีการศึกษา 2562
ผู้จัดทาเครื่องมือการประเมิน 1) ครูสุพลา ทองแป้น
2) ครูขจรจักษณ์ ภู่ร้อย
3) ครูพิชชากร กลิ่นเขียว
4) ครูศุภกัญญา โอมณี
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นการพิจารณา
เป้าหมาย
วิธีการวัด
เอกสารหลักฐานอ้างอิง
แหล่งข้อมูล
3.4 ตรวจสอบและประเมิน
ดีเลิศ
เกณฑ์การพิจารณา
1) แผนการเรียนรู้ฉบับย่อ
1) ฝ่ายบริหารวิชาการ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผล
(ระดับ 4) ยอดเยี่ยม (ระดับ 5)
- ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
(กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์)
มาพัฒนาผู้เรียน
ครูร้อยละ 90-100 ดาเนินการตรวจสอบและประเมิน
- งานวัดผล
2) แผนการจัดการเรียนรู้
(สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและหลากหลาย ถูกต้องตามระเบียบ
2) งานแผนงาน
แต่ละรายวิชา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ว่าด้วยการวัดผลและประเมินผล และนาผลการประเมินมา
3) Website :
3) เครื่องมือวัดและประเมินผล
ภรณราชวิทยาลัย
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
pccst.ac.th
เช่น ข้อสอบปรนัย/อัตนัย แบบ 4) กิจการนักเรียน
ข้อ 1 (2)
ดีเลิศ (ระดับ 4)
ประเมินทักษะทุกรายวิชา
ข้อ 2 ( 2.1, 2.2)
ครูร้อยละ 80-89 ดาเนินการตรวจสอบและประเมิน
ข้อ 3 ( 1, 2)
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและหลากหลาย ถูกต้องตามระเบียบ
แบบฝึกหัดประจาหน่วยการ
ว่าด้วยการวัดผลและประเมินผล และนาผลการประเมินมา
เรียนรู้ การฝึกปฏิบัติ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
4) ผลการประเมินคุณลักษณะ
ดี (ระดับ 3)
อันพึงประสงค์
ครูร้อยละ 70-79 ดาเนินการตรวจสอบและประเมิน
5) สรุปโครงการคลินิกวิชาการ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและหลากหลาย ถูกต้องตามระเบียบ
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นการพิจารณา
เป้าหมาย
วิธีการวัด
ว่าด้วยการวัดผลและประเมินผล และนาผลการประเมินมา
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ปานกลาง (ระดับ 2)
ครูร้อยละ 60-69 ดาเนินการตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและหลากหลาย ถูกต้องตามระเบียบ
ว่าด้วยการวัดผลและประเมินผล และนาผลการประเมินมา
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กาลังพัฒนา (ระดับ 1)
- ครูต่ากว่าร้อยละ 60 ดาเนินการตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและหลากหลาย ถูกต้องตามระเบียบ
ว่าด้วยการวัดผลและประเมินผล และนาผลการประเมินมา
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

เอกสารหลักฐานอ้างอิง
6) สรุปโครงการสอนเสริม
ทางวิชาการ
7) แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคล
8) แบบสรุปการ X-Ray
นักเรียนเป็นรายบุคคล

แหล่งข้อมูล
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เครื่องมือการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปีการศึกษา 2562
ผู้จัดทาเครื่องมือการประเมิน 1) นางคนึงนิตย์ ไชยมณี

2) นางเยาวภา หนูจันทร์

3) นางนงรัตน์ หนูสวัสดิ์

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นการพิจารณา
เป้าหมาย
วิธีการวัด
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ดีเลิศ
เกณฑ์การพิจารณา
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
(ระดับ 4) ระดับ 5 (ยอดเยี่ยม)
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ครูร้อยละ 90-100 มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่าง
ครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครู
และผู้เกี่ยวข้อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ระดับ 4 (ดีเลิศ)
ครูร้อยละ 80-89 มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่าง
ครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครู
และผู้เกี่ยวข้อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ระดับ 3 (ดี)
ครูร้อยละ 70-79 มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่าง
ครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครู

4) นายกฤติภัทร กาสเส็น
เอกสารหลักฐานอ้างอิง
แหล่งข้อมูล
1) แบบบันทึกกิจกรรม PLC 1) ครูผู้สอน
2) ตารางการจัดคาบ PLC
2) กลุ่มสาระ/ฝ่ายงาน
3) แบบสรุปโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย
4) แบบสรุปโครงการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
สรุปผลการปฏิบัติงานและ
การพัฒนาต่อยอด
5) รายงานการประชุมต่างๆ
6) แบบบันทึกการนิเทศ
ของกลุ่มสาระฯ
7) แบบบันทึกกิจกรรม PLC
การคัดเลือกและปรับปรุง
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นการพิจารณา
เป้าหมาย
วิธีการวัด
เอกสารหลักฐานอ้างอิง
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
และผู้เกี่ยวข้อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ ข้อสอบกลางภาคและปลาย
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ภาคกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ระดับ 2 (ปานกลาง)
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ครูร้อยละ 60-69 มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่าง
ครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครู
และผู้เกี่ยวข้อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ระดับ 1 (กาลังพัฒนา)
ครูต่ากว่าร้อยละ 60 มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

แหล่งข้อมูล
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เครื่องมือการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปีการศึกษา 2562
ผู้จัดทาเครื่องมือการประเมิน 1) นายแก้ว เตี้ยเล็ก 2) ว่าที่ ร.ต. อรวรรณ ศรีไสยเพชร 3) นางสาววิกานดา เล๊ะสัน
มาตรฐานที่ 4 ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ประเด็นการพิจารณา
เป้าหมาย
วิธีการวัด
4.1 จานวนทุนการศึกษาต่อของ
ปานกลาง กาลังพัฒนา
นักเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งในและ
นักเรียนได้รับทุนการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศน้อยกว่า
ต่างประเทศ
ร้อยละ 10.00 ของนักเรียนที่จบชั้น ม.6
ปานกลาง
นักเรียนได้รับทุนการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่
ร้อยละ 10.00 - 14. 99 ของนักเรียนที่จบชั้น ม.6
ดี
นักเรียนได้รับทุนการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่
ร้อยละ 15.00 - 19.99 ของนักเรียนที่จบชั้น ม.6
ดีเลิศ
นักเรียนได้รับทุนการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่
ร้อยละ 20.00 - 24.99 ของนักเรียนที่จบชั้น ม.6
ยอดเยี่ยม
นักเรียนได้รับทุนการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่
ร้อยละ 25 ขึ้นไป ของนักเรียนที่จบชั้น ม.6

เอกสารหลักฐานอ้างอิง
1) สรุปรายงานจานวน
นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษา ปี
การศึกษา 2560-2562

แหล่งข้อมูล
1) งานแนะแนว
ฝ่ายบริหารวิชาการ
2) โครงการติว O-NET
ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
(ต่อเนื่อง)
3) โครงการแนะแนว
ทุนการศึกษาต่อทั้งใน
และต่างประเทศ
(ต่อเนื่อง)
4) สรุปรายงานผล
การศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาปี
การศึกษา 2559-2561
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เครื่องมือการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปีการศึกษา 2562
ผู้จัดทาเครื่องมือการประเมิน 1) นางณพิชา จันทวดี 2) นายอิสมาแอล หมาดโต๊ะโส๊ะ 3) นางสาวพัทธนันท์ โต๊ะปลัด 4) ว่าที่ร้อยตรีขจรจักษณ์
5) นายเชิดศักดิ์ หยีหรีม 6) นางสาววราภรณ์ นิยมเดชา
มาตรฐานที่ 4 ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ประเด็นการพิจารณา
เป้าหมาย
วิธีการวัด
เอกสารหลักฐานอ้างอิง
4.2 จานวนผลงานนักเรียน
ดี
เกณฑ์พิจารณา
1) รายงานผลการแข่งขัน
ที่ได้รับจากการแข่งขันใน
(ระดับ 3) ระดับ 5 นักเรียนมีผลงานที่ได้รับจากการแข่งขันในระดับชาติ
ระดับชาติและนานาชาติ
ระดับชาติหรือนานาชาติ
หรือนานาชาติมากกว่า 20 ผลงานขึ้นไป
2) เกียรติบัตร/ภาพถ่าย
กลยุทธ์ที่ 2 ข้อ 2.1 และ ข้อ 2.2
ระดับ 4 นักเรียนมีผลงานที่ได้รับจากการแข่งขันในระดับชาติ
3) รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 3 ข้อ 3.1 และข้อ 3.2
หรือนานาชาติเท่ากับ 16-20 ผลงาน
งานศิลปหัตถกรรม
ระดับ 3 นักเรียนมีผลงานที่ได้รับจากการแข่งขันในระดับชาติ
4) สาร จ.ภ.
หรือนานาชาติเท่ากับ 11-15 ผลงาน
ระดับ 2 นักเรียนมีผลงานที่ได้รับจากการแข่งขันในระดับชาติ
หรือนานาชาติเท่ากับ 6-10 ผลงาน
ระดับ 1 นักเรียนมีผลงานที่ได้รับจากการแข่งขันในระดับชาติ
หรือนานาชาติเท่ากับ 5 ผลงาน

ภู่ร้อย

แหล่งข้อมูล
1) ฝ่ายบริหารวิชาการ
2) โครงการแข่งขัน
ทักษะของนักเรียน
3) โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนสู่สากล
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เครื่องมือการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปีการศึกษา 2562
ผู้จัดทาเครื่องมือการประเมิน 1) นางณพิชา จันทวดี
2) นายอิสมาแอล หมาดโต๊ะโส๊ะ
3) นางสาวพัทธนันท์ โต๊ะปลัด
4) ว่าที่ร้อยตรีขจรจักษณ์ ภู่ร้อย 5) นายเชิดศักดิ์ หยีหรีม
6) นางสาววราภรณ์ นิยมเดชา
มาตรฐานที่ 4 ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ประเด็นการพิจารณา
เป้าหมาย
วิธีการวัด
เอกสารหลักฐานอ้างอิง
4.3 จานวนโครงงานที่ได้รับ
ดี
เกณฑ์การพิจารณา
1) โครงการ/บริหารวิชาการ
คัดเลือกเข้าร่วมประกวดในเวที
กาลังพัฒนา เมื่อมีจานวนโครงงานวิทยาศาสตร์ได้รับการ
2) รายงานผลการแข่งขัน/
ระดับชาติหรือนานาชาติ
คัดเลือกเข้าร่วมนาเสนอเท่ากับ 1 โครงงาน
บริหารวิชาการ
ปานกลาง เมื่อมีจานวนโครงงานวิทยาศาสตร์ได้รับการคัดเลือก 3) รายงานผลการแข่งขัน
เข้าร่วมนาเสนอเท่ากับ 2-3 โครงงาน
ระดับชาติและนานาชาติ
ดี เมื่อมีจานวนโครงงานวิทยาศาสตร์ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม 4) เกียรติบัตร/ภาพถ่าย
นาเสนอเท่ากับ 4-5 โครงงาน
5) รายงานสรุป
ดีเลิศ เมื่อมีจานวนโครงงานวิทยาศาสตร์ได้รับการคัดเลือกเข้า
ศิลปหัตถกรรม
ร่วมโครงงานเท่ากับ 6 โครงงาน
6) สาร จ.ภ.
ยอดเยี่ยม เมื่อมีจานวนโครงงานวิทยาศาสตร์ได้รับการคัดเลือก
เข้าร่วมนาเสนอเท่ากับ 7 โครงงานขึ้นไป

แหล่งข้อมูล
1) กลุ่มสาระ
- วิทยาศาสตร์
- คณิตศาสตร์
- การงานฯ
(คอมพิวเตอร์)
2) โครงการ
- การนาเสนอ
โครงงานวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
(กลุ่มภาคใต้)
- ส่งเสริมโครงงาน
วิทยาศาสตร์
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เครื่องมือการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปีการศึกษา 2562
ผู้จัดทาเครื่องมือการประเมิน

1) นางมลิวัลย์ ปาณะศรี 2) นายณัฐพล เทพศิริ 3) นางสาวโสภิดา จันทร์ดอน 4) นางกัญญ์ณพัชร์ เพิ่มพูล
5) นางสาววนิตา โอมณี 6) นายวุฒินันท์ สามัญ 7) นางนริศรา ไชยอัษฎาพร
มาตรฐานที่ 4 ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ประเด็นการพิจารณา
เป้าหมาย
วิธีการวัด
เอกสารหลักฐานอ้างอิง
4.4 จานวนวิชาที่จัดการเรียน
ยอดเยี่ยม เกณฑ์การพิจารณา
1) แผนการจัดการเรียนรู้
การสอนในลักษณะ Active
(ระดับ 5) ระดับ 5 ครูจัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active teaching 2) โครงการและกิจกรรม
teaching & Learning
& Learning ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ตั้งแต่ร้อยละ 49.00 ขึ้นไป พัฒนาผู้เรียน
ระดับ 4 ครูจัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active teaching 3) ภาพถ่ายการจัดกิจกรรม
& Learning ตั้งแต่ร้อยละ 46.00 - 48.99
พัฒนาผู้เรียน
ระดับที่ 3 ครูจัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active teaching 4) สรุปผลการนิเทศ
& Learning ตั้งแต่ร้อยละ 43.00 - 45.99
การจัดการเรียนรู้
ระดับ 2 ครูจัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active teaching 5) PLC แต่ละกลุ่มสาระ
& Learning ตั้งแต่ร้อยละ 40.00 - 42.99
(แลกเปลี่ยนเรียนรู้)
ระดับ 1 ครูจัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active teaching &
Learning น้อยกว่าร้อยละ 40.00
* ใช้แบบประเมินการนิเทศการสอนในการวัด *

แหล่งข้อมูล
1) ฝ่ายบริหารวิชาการ
2) สาร จ.ภ.สตูล
รายเดือน
3) เว็บไซต์โรงเรียน
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เครื่องมือการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปีการศึกษา 2562
ผู้จัดทาเครื่องมือการประเมิน

1) นางมลิวลั ย์

ปาณะศรี 2) นายณัฐพล เทพศิริ 3) นางสาวโสภิดา จันทร์ดอน 4) นางกัญญ์ณพัชร์ เพิ่มพูล 5) นางสาววนิตา โอมณี
6) นายวุฒินันท์ สามัญ 7) นางนริศรา ไชยอัษฎาพร
มาตรฐานที่ 4 ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ประเด็นการพิจารณา
เป้าหมาย
วิธีการวัด
เอกสารหลักฐานอ้างอิง
แหล่งข้อมูล
4.5 ร้อยละของจานวนครูที่ใช้ ICT
ดีเลิศ
เกณฑ์การพิจารณา
1) แบบสารวจการใช้ ICT
1) งาน ICT
ประกอบการจัดการเรียนการสอน
กาลังพัฒนา หมายถึง ครูใช้ ICT น้อยกว่า 50.00 %
2) บันทึกการยืม–คืนโน๊ตบุ๊ค3) การ 2) ตารางสอน/ฝ่ายบริหาร
ปานกลาง หมายถึง ครูใช้ ICT เท่ากับ 50.00 - 59.99 %
ใช้ห้องเรียนและห้องปฏิบตั ิการ
วิชาการ
ดี หมายถึง ครูใช้ ICT เท่ากับ 60.00 - 69.99 %
4) ข้อมูลจากงานพัสดุ
3) งานพัสดุและการเงิน
ดีเลิศ หมายถึง ครูใช้ ICT เท่ากับ 70.00 - 79.99 %
5) ข้อมูลจากงานโสตฯ
4) งานโสตฯ
ยอดเยี่ยม หมายถึง ครูใช้ ICT เท่ากับหรือมากกว่า 80.00 %
* ใช้แบบสารวจการใช้ ICT
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เครื่องมือการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปีการศึกษา 2562
ผู้จัดทาเครื่องมือการประเมิน

1) นางอัสลีนา ตะวัน
2) นายเชิดศักดิ์ หยีหรีม
3) นายวิจิตร นิยมเดชา
4) นายมุฮัมมัด ดาโฮะ
5) นายชาลิน ตาเดอิน
มาตรฐานที่ 4 ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ประเด็นการพิจารณา
เป้าหมาย
วิธีการวัด
เอกสารหลักฐานอ้างอิง
4.6 จานวนเครือข่าย
ดีเลิศ
เมื่อมีจานวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศ 1) โครงการความร่วมมือทาง
ความร่วมมือทางวิชาการ
และต่างประเทศทีม่ ีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ
วิชาการระหว่างโรงเรียนจุฬา
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
จานวน 16-20 ครั้ง
ภรณ์กับ furukawa
2) โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างจุฬาภรณ์กับ
SMS TSP
3) โครงการแลกเปลี่ยน
ผลงานวิจัย ประกวดแข่งขัน
และนาเสนอระดับนานาชาติ
กับโรงเรียนในเครือข่าย
ต่างประเทศ
4) รายงานผลโครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการกับ

แหล่งข้อมูล
1) งานนิเทศสัมพันธ์
2) ฝ่ายบริหารวิชาการ
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มาตรฐานที่ 4 ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ประเด็นการพิจารณา
เป้าหมาย
วิธีการวัด

เอกสารหลักฐานอ้างอิง
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
และ kosen ประเทศญี่ปุ่น
5) รายงานผลโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา
ทักษะทางวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ตามโครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัยสตูล กลับโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ Furukawa
Reimel Junior and Senior
High School ญี่ปุ่น
6) รายงานผลการประกวด
แข่งขันและนาเสนอผลงาน
ระดับนานาชาติ
- Global Link สิงคโปร์

แหล่งข้อมูล
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มาตรฐานที่ 4 ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ประเด็นการพิจารณา
เป้าหมาย
วิธีการวัด

เอกสารหลักฐานอ้างอิง
- IREO รัฐยะโฮร์ มาเลเซีย
- ICSEFรัฐยะโฮร์ มาเลเซีย
- IYSIE กัวลาลัมเปอร์
7) รายงานผลการดาเนิน
โครงการ Student
Exchange

แหล่งข้อมูล
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เครื่องมือการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปีการศึกษา 2562
ผู้จัดทาเครื่องมือการประเมิน 1) นางสาวปวันพัสตร์ เซ่งศรีส่ง 2) นางสาวรุ่งนภา บุญธรรม 3) นางสาวมารีย๊ะ เกาะกลาง
มาตรฐานที่ 4 ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ประเด็นการพิจารณา
เป้าหมาย
วิธีการวัด
เอกสารหลักฐานอ้างอิง
4.7 จานวนนักเรียนได้รับการ
ยอดเยี่ยม ระดับ 5
1) สรุปโครงการส่งเสริม
คัดเลือกให้เข้าร่วมแข่งขัน
(ระดับ 5)
เมื่อมีนักเรียนได้รับการคัดเลือกให้เข้าแข่งขันโอลิมปิก
โอลิมปิกวิชาการ
โอลิมปิกวิชาการระดับชาติหรือ
วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ จานวน 5 คนขึ้นไป
(สอวน.)
นานาชาติ
2) สาร จ.ภ.
3) เกียรติบัตรนักเรียน
4) ภาพกิจกรรม

แหล่งข้อมูล
งานโอลิมปิกวิชาการ
(สอวน.)
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