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บทสรุปผู้บริหาร 
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ที่จัดการศึกษาในรูปแบบ
ของโรงเรียนประจ า ส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 จากพ้ืนที่บริการ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ 
สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส โดยมีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษา รวมทั้งการบริหารแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 อยู่ใน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ดังนี้ 

  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกนักเรียน ท าให้ได้ผู้เรียนที่มี

ความสามารถพิเศษอย่างแท้จริง สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการให้มีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมีคุณภาพ มุ่งเน้นความสามารถใน การอ่าน เขียน สื่อสาร คิดค านวณ คิดวิเคราะห์ และ  
การสร้างนวัตกรรม สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความรู้
ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 

นอกจากนี้โรงเรียนยังมีนวัตกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ตอบสนองการพัฒนานักเรียนทั้ง
ทางด้านวิชาการ และการส่งเสริมด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยด้านวิชาการมีการจัดนักเรียนเป็นกลุ่ม
พิเศษ เพ่ือส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ และกลุ่มที่ต้องดูแลช่วยเหลือ โดยการจัดคลินิกวิชาการ สอนเสริม
นอกเวลาเรียน และในส่วนของการส่งเสริมด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนมีระบบ การเอ็กซเรย์และรี
เอ็กซเรย์นักเรียนเป็นรายบุคคลโดยครูกับผู้บริหาร ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ท าให้สามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็น
รายบุคคลได้อย่างทั่วถึง เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนในลักษณะของโรงเรียนประจ า 

นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี ตามที่สถานศึกษาก าหนด ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยอมรับเหตุผลและ
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีความสามารถในการท างานเป็นทีม มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียน มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย 
เพ่ือพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ให้สามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่าง
เป็นปกติสุขและมีคุณค่า   
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  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสังคม  โดยใช้กรอบแนวคิด
ในการบริหารด้วยวงจรเดมมิ่ง และขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วย PCSHSST MODEL โดยผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกภาคส่วนมาร่วมกันด าเนินงาน จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ รวมทั้งสถานศึกษามีการด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตรงตาม
ความต้องการของครู จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการในทุกด้านในเหมาะสมกับบริบทปัจจุบัน ท าให้สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
โรงเรียนมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดการเรียนที่ครอบคลุมทั้ง

ความรู้ กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญกับทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลาย สอดคล้องกับเนื้อหา/สาระ และบริบทของ
นักเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning การใช้ปัญหาเป็นฐาน การสืบเสาะหาความรู้  และ
การทดลอง   

ครูมีการเลือกใช้ สื่อ เทคโนโลยีที่หลากหลาย สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียน
เกิดความคิดรวบยอด (Concept) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก จัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข กระตุ้นให้นักเรียนมีความอยากรู้อยากเห็น อยากแก้ปัญหา อยากแสวงหา
ค าตอบ สร้างบรรยากาศที่อบอุ่น ปลอดภัย ที่จะท าให้นักเรียนเป็นคนกล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าที่จะลงมือ
ปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์ สร้างบรรยากาศท่ีเป็นอิสระในการท าสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง และสร้างบรรยากาศแห่งการ
ยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน มีการตรวจสอบและประเมินนักเรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนานักเรียน 
โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดผล/ประเมินผลที่หลากหลาย สอดคล้องกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 
ตลอดจนน าผลการประเมินเป็นข้อมูลสะท้อนกลับไปยังนักเรียน ผู้ปกครอง และน ามาร่วมกันพัฒนานักเรียน
อย่างเป็นระบบ  

  มาตรฐานที่ 4 ความเป็นเลิศทางวชิาการตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ระดบัคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
โรงเรียนมีการพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปสู่

ความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีความสามารถ
ระดับสูงเทียบเคียงกับนักวิจัยชั้นน าของนานาชาติ มีจิตวิญญาณมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ  มีเจตคติที่ดีต่อ
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เพ่ือนร่วมโลกและธรรมชาติ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทย าศาสตร์และเทคโนโลยีให้          
กับประเทศชาติ และ สังคมไทยในอนาคต ช่วยพัฒนาประเทศชาติให้ สามารถด ารงอยู่และแข่งขันได้ใน
ประชาคมโลก   

โรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนได้รับทุนการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
โดยเฉพาะทุนการศึกษาต่อทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเป็น
นักวิจัยตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
โครงงาน งานวิจัย  และนวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในประเทศ และต่างประเทศ ผ่านโครงการและกิจกรรมอย่างเป็น
รูปธรรม ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. เพ่ือพัฒนา
การศึกษาสู่ระดับนานาชาติต่อไป 

  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาในอนาคต  
มุ่งม่ันพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีความพร้อม และทันสมัย พัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
เพ่ือเป็นแนวทางในการเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญในอนาคต พัฒนาโครงงานและงานวิจัยเพ่ือ
พัฒนาสังคม ควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทาง 
ด้านวิทยาศาสตร์ชั้นน าในระดับนานาชาติ    
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา  2563 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย สตูล ฉบับนี้ จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ. 2561 ข้อ 3 ให้
สถานศึกษาจัดส่ง รายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถาน 
ศึกษาเป็นประจ าทุกปี ตลอดจนเป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนว
ปฏิบัติการด าเนินงาน ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 ที่ระบุว่าให้
สถานศึกษาระดับการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการในข้อ 2.6 จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาน าเสนอรายงานผลการประเมินตนเอง
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบและจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเป็นประจ าทุกปี รายงานฉบับนี้ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน ส่วนที่ 2 ผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา  ส่วนที่ 3  สรุปผล และแนวทางการพัฒนาและส่วนที่ 4 ภาคผนวก  

ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมและ        
คณะผู้จัดท า ในการสนับสนุนและจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้  
และหวังว่า เอกสารรายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน       
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ในปีต่อ ๆ ไป รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบผลการพัฒนาการ
จัดการศึกษา และให้การช่วยเหลือสนับสนุนอย่างเหมาะสมหน่วยงานต้นสังกัดมีฐานข้อมูลส าคัญในการก าหนด
นโยบายการพัฒนา การจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและโรงเรียนมีความพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้
อย่าง มีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 
 

     1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 

ชื่อโรงเรียน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
จุฬาภรณราชวิทยาลัย  หมายถึง  โรงเรียนที่กอปรด้วยวิทยาการความรู้ 
ทั้งมวล  ด ารงอยู่ด้วยความร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น 
แห่งสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  

ชื่อภาษาอังกฤษ “Princess Chulabhorn Science High School Satun” 
คติพจน์ “คุณธรรมน าวิชาการ” 
ค าขวัญ “รักษ์ศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  น าวิชาการ  สืบสานงานพระราชด าริ” 
ปรัชญา “ปญฺญายตฺถ  วิปสฺสติ”  (คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา)  
อัตลักษณ์  นักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น 
เอกลักษณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าในระดับนานาชาติ 
ต้นไม้ประจ าโรงเรียน ต้นแคแสด (Spathodea campanulata P. Beauv.) 
สีประจ าโรงเรียน  น้ าเงิน – แสด 
เขตพื้นที่บริการ 4 จังหวัด ได้แก่ สตูล ยะลา นราธิวาส และปัตตานี 
ที่อยู่ เลขที่ 138 หมู่ที่ 12 ต าบลฉลุง อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สงขลา สตูล  

ส านักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา (สบว.) 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  

โทรศัพท์ 074-725985          
โทรสาร 074-725981 
e – mail            pccst@pccst.ac.th 
เว็บไซต์โรงเรียน www.pccst.ac.th 
การก่อตั้ง จัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2537  

ท าพิธีวางศิลาฤกษ์พร้อมกันทั่วประเทศเม่ือวันพุธ ที่ 17 มกราคม 2539  
พื้นที่โรงเรียน 59 ไร่ 1 งาน 13.3 ตารางวา 
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เปิดสอนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

  ความเป็นมา 
  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ขึ้น 12 แห่ง กระจายอยู่
ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในวโรกาสที่มีพระชนมายุ ครบ 3 รอบ ในวันที่ 4  
กรกฎาคม  2536  และ ในปี พ.ศ. 2537 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้พระราชทานชื่อโรงเรียน ว่า “โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย” 
ตามด้วยชื่อจังหวัด ต่อมาในปี พ.ศ. 2561 ได้พระราชทานชื่อโรงเรียนใหม่ว่า “โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย”ตามด้วยชื่อจังหวัด  การด าเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง 
ในปี 2536 จนถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2561 อาจแบ่งได้เป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
  ระยะที่  1 (พ.ศ.2536-2550) เป็นการด าเนินงานภายใต้กรมสามัญศึกษา/สำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เริ่มเข้ามาสนับสนุน
ทางวิชาการในปี พ.ศ. 2548  
  ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2553) กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยได้มีข้อตกลง    
ความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์โดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้ให้การสนับสนุนทาง
วิชาการ และสนับสนุนงบประมาณเพ่ือทดลองจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลายระดับชั้นละ 1 ห้องเรียน นักเรียนห้องนี้ใช้ระบบและเกณฑ์ในการคัดเลือกและหลักสูตรเดียวกันกับ
โรงเรียน มหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งพบว่าโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สามารถด าเนินการ ได้ผลอย่าง
ดีมาก จึงได้มีการน าโครงการ พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียน วิทยาศาสตร์
ภูมิภาคเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ให้ความเห็นชอบในการด าเนินโครงการดังกล่าว  
  ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2554 – 2561) คณะรัฐมนตรีได้มีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 
เห็นชอบ ให้กระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินงานตามโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ให้เป็น
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ ภูมิภาค มีระยะเวลาด าเนินการในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2561 มีเป้าหมาย  
เพ่ือพัฒนาโรงเรียน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ง ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ ให้เป็นโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค ที่มีคุณภาพระดับเดียวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  และโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน า  
ของนานาชาติ เพื่อเพ่ิมจ านวน ผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา 
ที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีจิตวิญญาณที่จะพัฒนา ตนเองให้ก้าวไปสู่ความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์
นักคิดค้นในอนาคต สร้างองค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้ประเทศชาติ เพ่ือให้ประเทศชาติ
สามารถพ่ึงตนเองได้มากข้ึน ลดการพึ่งพา องค์ความรู้ทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากต่างชาติ เป็นไป
ตามนโยบายการพัฒนาก าลังคนด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของรัฐบาล และเพ่ือเป็น     
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การกระจายโอกาสให้กับนักเรียนที่มีความ สามารถพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีกระจายอยู่ใน
ทุกภูมิภาคของประเทศให้ได้รับ โอกาสมากขึ้น  
  การด าเนินงานของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยในช่วงเวลาที่ผ่านมา พบว่า ได้ผลดี 
เป็นอย่างยิ่ง มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในปัจจุบัน เป็นอย่าง
มาก โดยเฉพาะด้านการเตรียมความพร้อมก าลังคนระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ (STEM) เพ่ือการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
และนโยบาย Thailand 4.0 รวมถึงเป็นการเตรียมก าลังคนระดับสูงทางด้าน STEM เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับ
กลุ่ม ผู้ลงทุนจากประเทศต่าง ๆ ที่จะเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรม 4.0 ในโครงการ Eastern Economic 
Corridor (EEC) และโครงการอ่ืน ของประเทศ  
  กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ก าหนดให้การด าเนินงานของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณ 
ราชวิทยาลัยในช่วงระยะเวลาต่อไป เป็นงานประจ าของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนวิธีการด าเนินงานเช่นเดียวกันกับการด าเนินงานในระยะที่ 3 ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562  
  ส าหรับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ได้จัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2537 โดยเปิดรับนักเรียนประจ าทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2537 โดยในระยะแรกที่อาคารเรียนและอาคารประกอบต่างๆ อยู่ในระหว่างการ
ก่อสร้าง โรงเรียนได้ใช้วิทยาลัยเกษตรกรรมสตูล อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว 
จนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2538 จึงได้ย้ายมาเรียนในสถานที่ปัจจุบัน  
 

  วิสัยทัศน์  
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนที่พัฒนานักเรียนให้มีจิตใจ บุคลิกลักษณะ 

อันพงึประสงค์ และมีคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ 
 

  พันธกิจ (Mission) 
ด้านจิตใจ และบุคลิกลักษณะอันพึงประสงค์  

  1. ปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความเป็นผู้น า 

2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมรักการเรียนรู้ การอ่าน การเขียน การค้นคว้า อย่างเป็นระบบ มีความรอบรู้ 
และบูรณาการความรู้ได้ 
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3. สร้างจิตส านึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความเข้าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติ        
มีความรักและความภูมิใจในชาติบ้านเมืองและท้องถิ่นเป็นพลเมืองดียึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

4. สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณี และภูมิปัญญาไทย ตลอดจน 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเจตคติท่ีดีต่อเพ่ือนร่วมโลกและธรรมชาติ 

5. ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตมุ่งที่จะท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม ต้องการตอบแทนบ้านเมืองตามความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง 

6. ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี รักการออกก าลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งทั้งกาย  
และใจ  

ด้านคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ 
7.จัดหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้งในระดับเดียวกันกับ

นักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ 
8. จัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณ 

ของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นและนักพัฒนานวัตกรรมด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  และ
เทคโนโลยีในระดับเดียวกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ 

9.จัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ 

10.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

11. พัฒนาระบบสนับสนุน การบริหารจัดการและภาคีเครือข่าย 
 

  เป้าประสงค์ (Goals) 
1. เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 

หรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความเป็นผู้น า 
2. เพ่ือให้นักเรียนรักการเรียนรู้ การอ่าน การเขียน การค้นคว้า อย่างเป็นระบบ มีความรอบรู้ และ

บูรณาการความรู้ได้ 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีจิตส านึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความเข้าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์

ของชาติ มีความรักและความภูมิใจในชาติบ้านเมืองและท้องถิ่น เป็นพลเมืองดียึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

4. เพ่ือให้นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณี และภูมิปัญญาไทย 
ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเจตคติท่ีดีต่อเพ่ือนร่วมโลกและธรรมชาติ 
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5. เพ่ือให้นักเรียนมีจิตมุ่งที่จะท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ต้องการตอบแทนบ้านเมืองตามความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง 

6. เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี รักการออกก าลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งทั้งกายและใจ 
7. เพ่ือให้มีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้งในระดับ

เดียวกันกับ นักเรียน ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ 
8. เพ่ือให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มี

จิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นและนักพัฒนานวัตกรรมด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในระดับเดียวกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ 

9. เพ่ือให้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยี 
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ 

10.เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

11. เพ่ือพัฒนาระบบสนับสนุน การบริหารจัดการและภาคีเครือข่าย 

  ภารกิจของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
 1. เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยหลักสูตรเฉพาะ ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในลักษณะโรงเรียนประจ า 
 2. เป็นโรงเรียนที่รับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษในพ้ืนที่บริการ โดยเน้นการให้โอกาสนักเรียนผู้มี
ศักยภาพสูงด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ 
  3.  เป็นโรงเรียนที่เน้นคุณภาพ ไม่เน้นปริมาณ  
  4.  เป็นโรงเรียนต้นแบบของภูมิภาค  
 5.  เป็นโรงเรียนที่ต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ 
  6.  เป็นโรงเรียนที่เป็นศูนย์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ศึกษาในส่วนภูมิภาค (Regional Science Education 
Hub) เพ่ือให้บริการวิชาการและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ในพื้นที่บริการ 
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  แผนที่โรงเรียน 
 

 
ภาพที่ 1  แผนที่การเดินทาง 

 

1.2   ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา  (ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2564) 
1) จ านวนผู้บริหารโดยต าแหน่ง  รวม....5......คน  ได้แก่ 
ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนผู้บริหารโดยต าแหน่ง   

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
ด ารงต าแหน่ง 

ที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ว/ด/ป 
โทรศัพท์ 

วุฒิการศึกษา
สูงสุด 

1. นายปัญญา  ขุนฤทธิ์แก้ว  ผู้อ านวยการ
โรงเรียน  

16 พฤษภาคม 2561 081-0958310 การศึกษา
มหาบัณฑิต   

2. นายสมพร  ทิศเมือง  รองผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

25 มกราคม 2551 089-2967223 การศึกษา
มหาบัณฑิต 

3. นางนิติมา  มณีวิทย์  รองผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

15 มิถุนายน 2558 089-6571261 ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต  

4. นายธรรมศักดิ์  ปานยิ่ง  รองผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

17 สิงหาคม 2561 081-6092701 การศึกษา
มหาบัณฑิต  

5. นางสาวสินีนาฏ  
ธรรมชาติ 

รองผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

19 ตุลาคม 2563 081-8977529 ศึกษาศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต 
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2)  จ านวนครูและบุคลากรอ่ืน.......160......คน  ได้แก่  (ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2564) 
ตารางท่ี 2  แสดงจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น จ าแนกตามวุฒิการศึกษา  

    จ านวน 
วุฒิการศึกษา
สูงสุด 

ข้าราชการครู  (คน) 
พนักงานราชการ 

(คน) 
ครูอัตราจ้าง 

(คน) 

บุคลากร 
ทางการศึกษา

อ่ืน (คน) 
มีตัว 

อยู่จริง 
มาช่วย
ราชการ 

ไปช่วย
ราชการ 

สูงกว่าปริญญาตรี  37  - -    
ปริญญาตรี 18 - - 12 12 41 
ต่ ากว่าปริญญาตรี - - - - - 40 
อ่ืน ๆ (ระบุ) - - - - - - 
 
3) จ านวนครูผู้สอน จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และค่าเฉลี่ยจ านวนชั่วโมงในการสอน 
 
ตารางท่ี  3 แสดงจ านวนครูผู้สอน จ าแนกตามรายวิชาที่สอน ตามมาตรฐานวิชาเอก                                  

(ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด) ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 

 
รายวิชาท่ีสอน 

รายการ 

จ านวน 
ชั่วโมง
สอน/

สัปดาห ์

จ านวน 
ครู ตาม
เกณฑ ์

ข้าราช 
การครู 
ที่ม/ี 
สอน 

พรก., 
อัตราจ้าง 
(ครู) ที่ม/ี

สอน 

ต าแหน่ง
ว่างข้า 
ราชการ

ครู 

จ านวนครู - 
ขาด / เกิน 
จ านวนครู - 
ขาด / เกิน 

1. ภาษาไทย 72 5 5 1 - 0 
2. คณิตศาสตร์ 114 8 11 - - 3 
3. วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

วิทยาศาสตร ์
ทั่วไป 

112 8 3 - - -5 

ฟิสิกส ์ 54 4 4 - - 0 
ชีววิทยา 54 4 5 - - 1 

เคม ี 48 3 5 - - 2 
เทคโนโลย ี 30 2 2 1 - 0 

รวม 308 21 19 1 0 -2 

4. สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

พระพุทธ 
ศาสนา 

ศีลธรรม และ
จริยธรรม 

24 2 2 - - 0 
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รายวิชาท่ีสอน 

รายการ 

จ านวน 
ชั่วโมง
สอน/

สัปดาห ์

จ านวน 
ครู ตาม
เกณฑ ์

ข้าราช 
การครู 
ที่ม/ี 
สอน 

พรก., 
อัตราจ้าง 
(ครู) ที่ม/ี

สอน 

ต าแหน่ง
ว่างข้า 
ราชการ

ครู 

จ านวนครู - 
ขาด / เกิน 
จ านวนครู - 
ขาด / เกิน 

หน้าที่พลเมือง 
วัฒนธรรม 
และการ

ด าเนินชีวิต 

94 6 3 1 - -3 

ประวัติศาสตร ์ 36 2 2 - - 0 

ศาสนาอิสลาม 12 1 - 2 - -1 

รวม 166 11 7 3 0 -4 

 
 

ตารางท่ี  3 แสดงจ านวนครูผู้สอน จ าแนกตามรายวิชาที่สอน ตามมาตรฐานวิชาเอก                                  
(ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด) ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 (ต่อ) 

 
รายวิชาท่ีสอน 

รายการ 

จ านวน 
ชั่วโมง
สอน/

สัปดาห ์

จ านวน 
ครู ตาม
เกณฑ ์

ข้าราช 
การครู 
ที่ม/ี 
สอน 

พรก., 
อัตราจ้าง 
(ครู) ที่ม/ี

สอน 

ต าแหน่ง
ว่างข้า 
ราชการ

ครู 

จ านวนครู - 
ขาด / เกิน 
จ านวนครู - 
ขาด / เกิน 

5. ภาษา 
ต่างประเทศ 

ภาษาอังกฤษ  120 8 9 - - 1 

ภาษาญี่ปุ่น  8 1 1 - - 0 
ภาษามลายู  18 1  - - -1 

รวม 146 10 10 0 0 0 
6. ศิลปะ 
 
 
 

ทัศนศิลป ์ 14 1  1 - -1 
ดนตรีศึกษา 14 1 1 - - 0 
นาฎศิลป ์ 14 1  1 - -1 

รวม 42 3 1 2 0 -2 
7. สุขศกึษา สุขศึกษา 21 1 1 1 - 0 

พลศึกษา 21 1 2 - - 1 
รวม 42 3 1 2 0 -2 

8. การงาน
อาชีพ 

งานบ้าน / 
คหกรรรม 

22 1 1 1 - 0 
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รายวิชาท่ีสอน 

รายการ 

จ านวน 
ชั่วโมง
สอน/

สัปดาห ์

จ านวน 
ครู ตาม
เกณฑ ์

ข้าราช 
การครู 
ที่ม/ี 
สอน 

พรก., 
อัตราจ้าง 
(ครู) ที่ม/ี

สอน 

ต าแหน่ง
ว่างข้า 
ราชการ

ครู 

จ านวนครู - 
ขาด / เกิน 
จ านวนครู - 
ขาด / เกิน 

งานช่าง 6 1 1 - - 0 
รวม 28 2 2 0 0 0 

9. กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

บรรณารักษ์  0 - - - 0 
แนะแนว 30 2 1 - - -1 
ยุวกาชาด 

ลูกเสือ และ
เนตรนาร ี

12 1 - - - -1 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีนไมร่ะบ ุ

สาขา 

30 2 - - - -2 

รวม 72 5 1 0 0 -4 
ทั้งสิ้น 990 68 59 8 0 -9 

 
 

2. ครูที่สอนไม่ตรงเอก   
 1. นางสาวสุวิมล  หอประยูร ต าแหน่ง  ข้าราชการครู  วุฒิ  ศศ.ม.  วิชาเอก  ไทยคดีศึกษา   
              สอนวิชา พระพุทธศาสนา   
   2. นางทิพวรรณ  ธังดิน  ต าแหน่ง  ข้าราชการครู    วุฒิ คบ.  วิชาเอก การตลาด  

    และวุฒิ กศ.ม. วิชาเอก หลักสูตรและการสอน สอนวิชาพระพุทธศาสนา, ศาสนศึกษา 
 

ตารางท่ี  4   แสดงจ านวนครูผู้สอน จ าแนกตามรายวิชาที่สอน ตามมาตรฐานวิชาเอก (ตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.
ก าหนด)  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563 

 

รายวิชาท่ีสอน 

รายการ 
จ านวน 
ชั่วโมง 
สอน 

สัปดาห ์

จ านวน 
ครู ตาม 
เกณฑ ์

ข้าราชการ
ครู 

ที่มี/สอน 

พรก., อัตรา
จ้าง (ครู) 
ที่ม ี/สอน 

ต าแหน่งว่าง
ข้าราชการ 

ครู 

จ านวนครู - 
ขาด / เกิน 
จ านวนครู - 
ขาด / เกิน 

1. ภาษาไทย 89 6 5 1 - -1 
2.คณิตศาสตร ์ 184 12 10 - - -2 
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รายวิชาท่ีสอน 

รายการ 
จ านวน 
ชั่วโมง 
สอน 

สัปดาห ์

จ านวน 
ครู ตาม 
เกณฑ์ 

ข้าราชการ
คร ู

ที่มี/สอน 

พรก., 
อัตราจ้าง 

(ครู) 
ที่มี /สอน 

ต าแหน่ง
ว่าง

ข้าราชการ 
คร ู

จ านวนครู - 
ขาด / เกิน 
จ านวนครู - 
ขาด / เกิน 

3. วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลย ี

วิทยาศาสตร ์
ทั่วไป 

94 6 3   -3 

ฟิสิกส ์ 68 5 2 - - -3 
ชีววิทยา 40 3 5 - - 2 

เคม ี 38 3 5  - 2 
เทคโนโลย ี 58 4 2 1 - -2 

รวม 298 21 17 1 0 -4 

4. สังคมศึกษา 
ศาสนา และ 

วัฒนธรรม 

พระพุทธศาสนา 
ศีลธรรม และ

จริยธรรม 

21 1 1 - - 0 

หน้าท่ีพลเมือง 
วัฒนธรรม และ
การด าเนินชีวิต 

79 5 2 1 - -3 

เศรษฐศาสตร ์ 10 1 1 - - 0 
ประวัติศาสตร ์ 39 2 2 - - 0 
ศาสนาอิสลาม 21 1  2 - -1 

รวม 176 11 7 3 0 -4 
 
 

รายวิชาท่ีสอน 

รายการ 
จ านวน 
ชั่วโมง 
สอน 

สัปดาห ์

จ านวน 
ครู ตาม 
เกณฑ ์

ข้าราชการ
ครู 

ที่ม/ีสอน 

พรก., 
อัตราจ้าง 
(ครู) ที่ม ี
/สอน 

ต าแหน่งว่าง
ข้าราชการ 

ครู 

จ านวนครู - 
ขาด / เกิน 
จ านวนครู - 
ขาด / เกิน 

5. ภาษา 
ต่างประเทศ 

 

ภาษาอังกฤษ 137 9 9 - - 0 
ภาษาญี่ปุ่น 12 1 1 - - 0 

ภาษามลาย ู 18 1 - - - -1 
 รวม 167 11 10 0 0 -1 
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6. ศิลปะ ทัศนศิลป ์ 16 1 - 1 - -1 
ดนตรีศึกษา 18 1 1 - - 0 
นาฎศิลป ์ 16 1 - 1 - -1 

 
7. สขุศึกษา พล

ศึกษา 
 
 

รวม 50 3 1 2 0 -2 
สุขศึกษา 21 1 - 1 - -1 
พลศึกษา 31 2 2 - - 0 

8. การงานอาชีพ งานบ้าน / 
คหกรรรม 

26 1 1 1 - 0 

งานช่าง 10 1 1 - - 0 
รวม 36 2 2 0 0 0 

9. กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

บรรณารักษ์ 10 1 - - - -1 
แนะแนว 33 2 1 - - -1 

ยุวกาชาด ลูกเสือ 
และเนตรนาร ี

3 0 - - - 0 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีนไมร่ะบ ุ

สาขา 

6 0 - - - 0 

รวม 52 3 1 0 0 -2 
ทั้งสิ้น 1104 72 55 8 0 -17 

 
2. ครูที่สอนไม่ตรงเอก   
 1. นางสาวสุวิมล  หอประยูร ต าแหน่ง  ข้าราชการครู  วุฒิ  ศศ.ม.  วิชาเอก  ไทยคดีศึกษา   
              สอนวิชา พระพุทธศาสนา   
    2. นางทิพวรรณ  ธังดิน  ต าแหน่ง  ข้าราชการครู    วุฒิ คบ.  วิชาเอก การตลาด และวุฒิ  
              กศ.ม. วิชาเอก หลักสูตรและการสอน สอนวิชาพระพุทธศาสนา, ศาสนศึกษา
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          1.3   ข้อมูลนกัเรียน  (ระบุข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2564) 
 
ตารางท่ี 5 แสดงจ านวนห้องเรียนและนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้นเรียนและเพศ  ปีการศึกษา 2563  

ระดับชั้นเรียน ม.1 ม.2 ม.3 
รวม 
ม.ต้น 

ม.4 ม.5 ม.6 
รวม 

ม.ปลาย 
รวม ม.ต้น-
ม.ปลาย 

จ านวนห้องเรียน 4 5 5 14 6 6 6 18 32 
เพศ ชาย 46 53 43 142 54 50 43 147 289 

หญิง 50 50 71 171 89 96 100 285 456 
รวมจ านวน น.ร. 96 103 114 313 143 146 143 432 745 

เฉลี่ยต่อห้อง 24 21 23  24 24 24   
 

1.4  ข้อมูลแหลง่เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น    
 
ตารางที ่6  แสดงจ านวนการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอก ปีการศึกษา 2563 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
จ านวนนักเรียน 

(คน) 
-  นักเรียนชั้น ม.1ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าจะนะ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ 

พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา จังหวัด สงขลา  
96  

-  นักเรียนชั้น  ม.3 ค่ายศาสตร์พระราชา ศึกษาดูงานสวนลุงนวย 
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามปณิธานพ่อหลวง นาโปแก จังหวัดพัทลุง  

114 

-  นักเรียนชั้น ม.4 ค่ายวิชาการและฝึกประสบการณ์งานวิจัย ศึกษาดูงาน 
ธนาคารปูม้า และกลุ่มแม่บ้านทะเลด า อ.ทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 

145 

-  นักเรียนชั้น ม.4  โครงการทัศนศึกษา (สังคม) อุทยานแห่งชาติเขาน้ าค้าง 
เหมืองแร่ลิวงค์ พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ ังหวัด สงขลา 

 พิพิธภัณฑ์ธรณีโลก จ.สตูล  รองเท้านารี แอร์คิดฟาร์ม  สวนควนข้อง 
(หม้อข้าวแกงลิง) จ ังหวัดสตูล  

50 
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1.5  ข้อมูลค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 
ตารางที ่7  แสดงค่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด จ าแนกตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา               

ปีการศึกษา 2562-2563       
         

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
2562 2563 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
          1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร  
และการคิดค านวณ 

ร้อยละ 96.00 ร้อยละ 99.00 

          2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 96.00 ร้อยละ 98.00 

          3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 75.00 ร้อยละ 98.00 
          4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

ร้อยละ 97.00 ร้อยละ 100.00 

          5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 96.00 ร้อยละ 99.00 
          6) มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 90.00 ร้อยละ 100.00 
     1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน                  ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
          1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด  

ร้อยละ 96.00 ร้อยละ 98.00 

          2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ร้อยละ 80.00 ร้อยละ 88.00 
          3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย  

ร้อยละ 98.00 ร้อยละ 100.00 

          4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม      ร้อยละ 98.00 ร้อยละ 100.00 
มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
     2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน                                 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

     2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา                                 ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
     2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย                                 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
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     2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ                                ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
     2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ 
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ                                 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

     2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร 
จัดการและการจัดการเรียนรู ้  

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 
 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
2562 2563 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีน 
เป็นส าคัญ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

     3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

     3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ 
ต่อการเรียนรู้                                               

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

     3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
     3.4 ตรวจสอบและประเมินนักเรียนอย่างเป็นระบบและน าผล 
มาพัฒนานักเรียน  

ดีเลิศ ดีเลิศ 

     3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน กลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

ดีเลิศ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 4  ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมาย 
ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ (ปีการศึกษา 2562 ) 

ดีเลิศ - 

     4.1 จ านวนทุนการศึกษาต่อของนักเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งใน 
และต่างประเทศ  

ปานกลาง - 

     4.2 จ านวนผลงานนักเรียนที่ได้รับจากการแข่งขันในระดับชาติ 
หรือนานาชาติ  

ดี - 

4.3 จ านวนโครงงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดในเวที 
ระดับ ชาติหรือนานาชาติ 

ดี - 

     4.4 จ านวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active  
Teaching & Learning   

ยอดเยี่ยม - 

     4.5 ร้อยละของจ านวนครูที่ใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียน ดีเลิศ - 
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การสอน      
     4.6 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ     

ดีเลิศ - 

     4.7 ผลการผ่านคัดเลือกเข้าค่ายมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิก วิชา
การฯ (สอวน.) ระดับชาติหรือนานาชาติ       

ยอดเยี่ยม - 

 
 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
2562 2563 

มาตรฐานที่ 4 ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมาย ของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ (ปีการศึกษา 2563) 

- ยอดเยี่ยม 

     4.1 ทุนการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

- ดี 

     4.2 ผลงาน/ โครงงานนักเรียนที่ได้รับจากการแข่ง ขันใน
ระดับชาติ 

- ดี 

     4.3 ผลงาน/ โครงงานนักเรียนที่ได้รับจากการแข่งขัน ในระดับ
นานาชาต ิ

- ดี 

     4.4 การจัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active teaching &  
Learning 

- ยอดเยี่ยม 

     4.5 การจัดการเรียนการสอนที่ใช้ ICT ประกอบการจัดการ
เรียนการสอน      

- ยอดเยี่ยม 

     4.6 เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในประเทศ - ยอดเยี่ยม 
     4.7 เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ - ยอดเยี่ยม 
     4.8 การได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ - ดีเลิศ 
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          1.6  ข้อมูลคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
 

กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ได้ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียนของโรงเรียนไว้ดังนี้ 
  1) มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
  2) มีความภูมิใจในความเป็นไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย 
  3) มีจิตสาธารณะและมีอุดมการณ์มุ่งม่ันในการพัฒนาประเทศ 
  4) มีวินัยและมีความซื่อสัตย์สุจริต 
  5) มุ่งม่ันในการท างานและด ารงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง 
  6) ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ รักการอ่านและการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
  7) เห็นคุณค่าของการเรียนรู้จากการปฏิบัติทดลองจริง 
  8) เห็นคุณค่าและความส าคัญของการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้น 
  9) มีจิตใจเปิดกว้าง เชื่อในเหตุผล เปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของตนเองได้ตามข้อมูล 
และหลักฐานใหม่ที่ได้รับ 
  10) รักและเห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย 
 
 

1.7  ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามและข้อเสนอแนะ 
 
ตารางที ่8  แสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม   
 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

 
ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 นักเรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4 นักเรียนคิดเป็นเป็น ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  
ตัวบ่งชี้ท่ี 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

 
ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ 
ของสถานศึกษา  

ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  
ตัวบ่งชี้ท่ี 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

 
ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน 
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ดีมาก 

ผลการประเมินระดับคุณภาพ     ดีมาก              โดยมีค่าเฉลี่ย  96.35 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ    รับรอง         ไม่รับรอง 

 

 

ตารางที ่9 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม   
 

ตัวบ่งชี้ จุดเด่น 
1 สถานศึกษามีคุณภาพดีเด่นดา้นการจัดกิจกรรมการเรียนรูด้้านวิทยาศาสตร์ 
2 สถานศึกษาดีเด่นด้านการจัดระบบดูแลนักเรียน 
3 ครูมีความมุ่งม่ันและอุทิศตนในการพัฒนานักเรียน นักเรยีนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม

จริยธรรม มีความสนใจ ใฝ่เรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ จุดที่ควรพัฒนา 

1 ควรพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และการจัดการศึกษาพัฒนาทักษะด้านความคิด 
ในทุกรายวิชา 

2 ควรส่งเสริมด้านผลการผลิตให้นักเรียนศึกษาต่อในด้านวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ให้มากขึ้น 
3 ครูควรมีการพัฒนาด้านวิจัยและน าผลวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน 
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ตัวบ่งชี้ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 

หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
ด้านผลการจัดการศึกษา 

1 ควรส่งเสริมการกิจกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียน 
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้หลากหลาย 

2 ควรส่งเสริมโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน เผยแพร่และแข่งขันระดับนานาชาติให้มาก
ขึ้น 

3 ควรส่งเสริมด้านผลผลิตให้นักเรียนศึกษาต่อในด้านวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ให้มากขึ้น 
4 ควรส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนมีความเป็นไทยและอยู่อย่างพอเพียง 

ด้านบริหารจัดการศึกษา 
1 ควรมีมาตรการจูงใจ สวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สูงกว่าสถานศึกษาทั่วไป 
2 พัฒนาระเบียบและแนวทางการปฏิบัติต่างๆ ให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 

ในฐานะโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
3 ควรบริหารจัดการโดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและบริหารให้บรรลุตามที่ 

ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการโดยเคร่งครัด 
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 

1 ด้านหลักสูตรสถานศึกษาควรมีรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน 
เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ ส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาด้วยตนเอง 

2 มีการออกแบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน 
3 ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนานักเรียนให้หลากหลาย 

ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
1 การจัดระบบสารสนเทศที่ถูกต้องสมบูรณ์พร้อมใช้ในการวางแผนการศึกษา 
2 การจัดให้มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการเผยแพร่อย่างท่ัวถึงและมีการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
3 ควรมีหน่วยงานรับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และกระท า 

อย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ท าแบบเฉพาะกิจ 
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         1.8 ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561-2563 
 
ตารางที ่10  แสดงผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 3 ปีการศึกษา   
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 
2561   2562 2563 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 4 ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมาย 
ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์  

ดี ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเอง 

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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  มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ...ยอดเยี่ยม.... 

  
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล มีการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนโดยเริ่มตั้งแต่ 

กระบวนการคัดเลือกนักเรียน เนื่องจากเป็นโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษที่มุ่งพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงใช้ระบบการสอบคัดเลือกผู้เรียนที่มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการขั้นพ้ืนฐานก าหนด ซึ่งท าให้ได้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษอย่างแท้จริง       
มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วยความสามารถใน การอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ การคิดประเภทต่างๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  
  นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม  ตามที่
สถานศึกษาก าหนด โดยเฉพาะความส านึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน การมีส่วนร่วมของ นักเรียน 
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การยอมรับเหตุผลและความคิดเห็นของผู้อื่น ความสามารถ
ในการท างานเป็นทีม ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ความมั่นใจในตนเอง เจตคติที่ดีต่อการเรียน  และรักษา
สุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี ความรู้สึกปลอดภัย รวมถึงความเข้าใจวิธีป้องกันตนเองและผู้อ่ืนให้ปลอดภัย 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพ่ือพัฒนา  คุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ให้นักเรียนสามารถด ารงชีวิต  ในสังคมอย่างเป็นปกติสุข
และมีคุณค่า โดยมุ่งเน้นการพัฒนาในด้านต่าง ๆ รอบด้าน  โดยมีการก าหนดทิศทางในการพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นไปตาม วิสัยทัศน์ อุดมการณ์และเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ได้มีการจัดท าหลักสูตร  สถานศึกษาเป็นลักษณะ
เฉพาะที่เน้นการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี
ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ โดยมีโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์เป็นต้นแบบและได้ร่วมกันติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรทุกปีการศึกษา มีการปรับปรุงพัฒนา 
หลักสูตรร่วมกันทุกๆ 3 ปี มีแผนการบริหารงานที่ชัดเจน มีการก าหนดมาตรฐานตัวชี้วัดความส าเร็จของผู้เรียน 
ร่วมกันทั้ง 12 แห่งและบริหารจัดการภายใต้การก ากับของส านักบริหารความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา 
(สบว.) มีการจัดท าแผนการเรียนรู้ฉบับย่อ (โครงการสอน) ของครูผู้สอนทุกกลุ่ม สาระการเรียนรู้ร่วมกันทั้ง 12 
แห่ง จัดท าเครื่องมือการวัด/ประเมินผลกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน  ร่วมกันทั้ง 12 แห่ง เน้น
กระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ ภายในที่
มีความพร้อม มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน/องค์กร  
ภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยได้ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
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พัฒนาความสามารถกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ 
โรงเรียนยังจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่นอกเหนือจากที่ก าหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งได้
ก าหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามอุดมการณ์และเป้าหมายของการพัฒนา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ อาทิเช่น กิจกรรมการฟังบรรยายทางวิชาการ กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ทาง วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท าโครงงาน งานวิจัย กิจกรรมการออกก าลังกาย 
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ทั้งในและนอกโรงเรียน ฯลฯ กอปรกับโรงเรียนจัดการเรียนการสอนในลักษณะ
โรงเรียนประจ า นักเรียนได้อยู่ร่วมกัน ได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงจึงสามารถพัฒนานักเรียนได้
อย่างเต็มศักยภาพ ส่งผลให้นักเรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร ผู้เรียนจึงมีคุณภาพ เป็นไปตามวิสัยทัศน์ เป้าหมายและอุดมการณ์ในระดับ “ยอดเยี่ยม” 
 

 ผลการด าเนินงาน 
 

มาตรฐาน 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

เทียบกับ
เป้าหมาย 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ ยอดเยี่ยม บรรลุ 
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุ 
          1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร  
และการคิดค านวณ 

ร้อยละ 
99.00 

ร้อยละ 
100.00  

บรรลุ 

          2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 
98.00 

ร้อยละ 
100.00  

บรรลุ 

          3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 
98.00 

ร้อยละ  
99.00 

บรรลุ 

          4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

ร้อยละ 
100.00 

ร้อยละ 
100.00  

บรรลุ 

          5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 
99.00 

ร้อยละ 
99.00  

บรรลุ 

          6) มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 
100.00 

ร้อยละ  
100.00 

บรรลุ 
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มาตรฐาน 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

เทียบกับ
เป้าหมาย 

     1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน                  ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุ 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่ 

สถานศึกษาก าหนด  
ร้อยละ 
98.00 

ร้อยละ  
99.73 

บรรลุ 

          2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ร้อยละ 
98.00 

ร้อยละ  
95.83 

ไม่บรรลุ 

          3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง 
และหลากหลาย  

ร้อยละ 
100.00 

ร้อยละ  
100.00 

บรรลุ 

          4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม      ร้อยละ 
100.00 

ร้อยละ  
100.00 

บรรลุ 

 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
1. กระบวนการ / วิธีการ 

การอ่าน  การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  ถือเป็นความสามารถหลักท่ีส าคัญซึ่งจ าเป็นต้อง 
ปลูกฝังและพัฒนาให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนด้วยกระบวนการจัดการศึกษาตามหลักสูตรในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ขณะเดียวกันโรงเรียนมีการด าเนินการตรวจสอบการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน  การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณ ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาตามล าดับอย่างต่อเนื่องในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ หรือกิจกรรมต่าง ๆ กระบวนการตรวจสอบความก้าวหน้า ที่เกิดข้ึนทั้งความรู้ ความเข้าใจ ใน
การปฏิบัติ อย่างเป็นระบบ 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  สตูล  ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ 
สอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษและส่งเสริมความสามารถในการคิดค านวณ  โดยใช้กระบวนการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 
ที่ใช้เทคนิค/วิธีการสอน กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่หลากหลาย เช่น การเรียนรู้แบบ  Active learning 
เน้นทักษะการสื่อสารโดยมีการวิเคราะห์ ฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่านกระบวนการท าโครงงาน และยังเปิดโอกาส 
ให้ผู้เรียนมีการจัดท าและน าเสนออย่างเป็นระบบ  การส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ตามศตวรรษที่ 21 บนพ้ืนฐาน
การเรียนรู้แบบพหุปัญญา และยังมีการจัดบรรยากาศ ในการเรียนรู้ ที่ส่งเสริม ให้ผู้เรียน มีการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
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2. ผลการด าเนินงาน 
  จากการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการจัดการศึกษา  
ตามหลักสูตรตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล มี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ผลอยู่ในเกณฑ์ระดับยอดเยี่ยม ตาม
รายการดังต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 11 แสดงค่าร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่านคล่อง เขียนคล่อง จ าแนกตาม 

ระดับชั้นและระดับคุณภาพ  จากสถิติการประเมินผลการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน  ปีการศึกษา  
2563 

 
ระบุข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   
  1) ปพ.5 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
  2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ร้อยละ 90 มีค่าเฉลี่ย O – NET สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  
3 ปีติดตอ่กัน 
  3) สถิติการประเมินผลอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  สตูล ปีการศึกษา 2563 
  4) หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  สตูล 
  5) โครงการสอนเสริมทางด้านวิชาการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เพ่ือเตรียมสอบโอเน็ต 
  6) ผลการทดสอบโอเน็ตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 
  7) แบบวิเคราะห์ผู้เรียน 
  8) แบบสรุปบันทึกการอ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับชั้น 
ค่า

เป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละจากการประเมินผลการอ่านการเขียนและการคิด
ค านวณ   จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ด ี พอใช้ ก าลังพัฒนา 
ม.1 98.83  100.00 - - - - ร้อยละ 100 
ม.2 100.00 - - - - 
ม.3 100.00 - - - - 
ม.4 100.00 - - - - 
ม.5 100.00 - - - - 
ม.6 100.00 - - - - 
รวมร้อยละเฉลี่ย 100.00 - - - - 
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  9) โครงการส่งเสริมการอ่าน 
  10) รูปแบบของข้อสอบวัดและประเมินผลทุกรายวิชา 
 

ตารางท่ี 12 แสดงผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (CEFR) ส าหรับนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2563  
(ครั้งที่ 1) 

ระดับชั้น 
จ านวน 

ผู้ทดสอบ
(คน) 

ระดับผลการทดสอบ(คน) 
รวม 
(คน) A0 A1 A2 B1 B2 C1 C2 

ม.1 96 - 56 35 5 - - - 96 
ม.2 94 - 46 40 8 - - - 94 
ม.3 96 - 38 48 10 - - - 96 
ม.4 143 - 68 62 11 2 - - 143 
ม.5 146 - 64 67 12 3 - - 146 
ม.6 143 - 55 68 15 5 - - 143 

รวมทั้งสิ้น 718 - 327 320 61 10 - - 718 
ร้อยละ 100 - 45.54 44.57 8.50 1.39 - - 100 

 

 
ตารางท่ี 13 แสดงผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (CEFR) ส าหรับนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2563  

(ครั้งที่ 2) 

ระดับชั้น 
จ านวน 

ผู้ทดสอบ
(คน) 

ระดับผลการทดสอบ(คน) 
รวม 
(คน) A0 A1 A2 B1 B2 C1 C2 

ม.1 96 - 52 38 6 - - - 96 
ม.2 94 - 43 42 9 - - - 94 
ม.3 96 - 33 50 11 2 - - 96 
ม.4 143 - 63 64 13 3 - - 143 
ม.5 146 - 56 70 15 5 - - 146 
ม.6 143 - 47 71 18 7 - - 143 

รวมทั้งสิ้น 718 - 294 335 72 17 - - 718 
ร้อยละ 100 - 40.95 46.65 10.03 2.37 - - 100 
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ระบุข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   
  1) ผลการทดสอบ CEFR ทุกระดับชั้น  ประจ าปีการศึกษา 2563 
  3) โครงการแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยระดับนานาชาติกับโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ 
  4) โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ประเทศญี่ปุ่น 
  5) โครงการสานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรม (ไทย-มาเลเซีย) 
  6) โครงการส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ 
  7) โครงการสอนเสริมทางด้านวิชาการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  เพ่ือเตรียมสอบโอเน็ต 
  8) การน าเสนอโครงงานในระดับนานาชาติ 
 
3. แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
   3.1 สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
1)  ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน  

โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน  
การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  

2)  นักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการสื่อสาร ใน
ระดับดีเยี่ยม 

3)  นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

- 

        

   3.2 วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะน ามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป    
     1) ส่งเสริมและปลูกฝังเจตคติที่ดีในด้านนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัวให้มากขึ้น 
  2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน 
 
4. นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดีด้านคุณภาพของผู้เรียน (ถ้ามี) 
  การท าโครงงาน งานวิจัย  หรือนวัตกรรม ทางด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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5. ร่องรอยหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  1) แผนการเรียนรู้ฉบับย่อ 
  2) รางวัลการแข่งขันรายการต่างๆ ที่ได้รับ 
  3) เอกสารรวมบทคัดย่อโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  4) ภาพกิจกรรม 
  5) สถิติการประเมินผลสัมฤทธิ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  สตูล ปีการศึกษา 2563 
  6) หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  สตูล 
  7) ปพ.5  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
  8) โครงการแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยระดับนานาชาติกับโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ 
  9) โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ประเทศญี่ปุ่น 
  10) โครงการสานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรม (ไทย-มาเลเซีย) 
  11) โครงการฟังบรรยายและศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
  12) โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  13) โครงการส่งเสริมโครงงานวิทยาศาสตร์/งานวิจัย 
  14) โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี   

15) โครงการน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น ม.6 กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
(ภาคใต้) 
  16) โครงการส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ 
  17) โครงการสอนเสริมทางด้านวิชาการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  
เพ่ือเตรียมสอบโอเน็ต 
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มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน (1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน)  
2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
1. กระบวนการ / วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนตระหนักและเห็นความส าคัญของการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมี
วิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาให้เต็มศักยภาพ  มีการด าเนินการส่งเสริมพัฒนา   
ผู้เรียน โดยโรงเรียนมีการจัดกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถใน การ
คิดอย่างมีระบบ   ก าหนดเป้าหมาย    คาดการณ์   และตัดสินใจแก้ปัญหา โดยมีเหตุผลประกอบเช่น โครงการ
ส่งเสริมการท าโครงงานและงานวิจัยส าหรับนักเรียนทุกระดับชั้น ประกอบด้วย โครงงาน ด้านวิทยาศาสตร์ 
โครงงานด้านคณิตศาสตร์ และโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ กิจกรรมส่งเสริมทักษะ  กระบวนการคิดทาง
วิทยาศาสตร์ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ และวิชานวัตกรรม กิจกรรมสะเต็ม
ศึกษา การส่งเสริมการแข่งขันโครงงาน ทุกประเภท ทั้งภายใน และนอกโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมทักษะทาง
วิชาการของผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดของครูผู้สอน 
และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผู้เรียน กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ทั้งทางด้านวิชาการ และทักษะ วิชาชีพโครงการส่งเสริมการพูดการอ่านและการเขียน มีการส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความสามารถ ในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผลโดยจัด
กิจกรรม การเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น แบบระดมความคิด , การเรียนรู้ แบบร่วมมือ,  แบบ Active 
Learning, การสอนแบบทดลอง, กระบวนการวิทยาศาสตร์, PBL, กระบวนการที่ส่งเสริมกระบวนการคิด การ
อภิปราย เป็นต้น โดยการสอดแทรกทักษะการคิดให้กับผู้เรียน และจัดกิจกรรมที่สามารถพัฒนาทักษะ ให้
นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา โดยครูผู้สอนมีวิธีการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย เช่น การเรียนการสอน  แบบระดม
ความคิด, การเรียนรู้แบบร่วมมือ, แบบ Active Learning, ความคิดกระบวนการวิทยาศาสตร์, PBL กระบวนการที่
ส่งเสริมกระบวนการคิด การอภิปราย และโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะ ในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ได้แก่ กิจกรรม ทัศนศึกษาหรือศึกษา
นอกสถานที่ของผู้เรียน กิจกรรมฟังการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนการ
เรียนรู้เป็นกลุ่มเพ่ือให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน โดยครูผู้สอนใน
แต่ละรายวิชา มอบหมายงาน ในการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม เพ่ือกระตุ้นการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน และ
สอดแทรกการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยให้นักเรียนจัดท าโครงงานหรืองานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และคอมพิวเตอร์ในทุกระดับชั้น เช่น การจัดกิจกรรม STEM Education, วิชานวัตกรรม, วิชาบูรณาการ และ
กิจกรรมฟิสิกส์สัประยุทธ์ และได้น าโครงงานเข้าร่วมการแข่งขัน ในระดับชาติ และนานาชาติ โดยมีผลรางวัล
เป็นที่ประจักษ์ 
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2. ผลการด าเนินงาน 
จากกระบวนการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและแก้ปัญหา ได้มีข้อค้นพบและมีข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สะท้อนผลจาก การจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอน เช่น แผนผังความคิด การเขียนเรียงความ ภาพวาด งานประดิษฐ์  โครงงานหรืองานวิจัยทาง 
วิทยาศาสตร์ กิจกรรมคลินิกวิชาการ โครงการพ่ีสอนน้อง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
การฟังบรรยายทางวิทยาศาสตร์ และการน าเสนอผลงานนักเรียนในเวทีการแข่งขัน การประกวดต่าง ๆ 
กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการของผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น  
กระบวนการคิดของผู้เรียน กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงงานวิทยาศาสตร์ 
โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานทางวิชาการและทักษะพิเศษ โครงการส่งเสริมการพูด การอ่านและการเขียน 
เป็นต้น 

 
ตารางท่ี 14  แสดงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา จ าแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ   
 

ระดับชั้น 
ค่า

เป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนในการคิดวิเคราะห์ฯ 
จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี 
ปาน
กลาง 

ก าลัง
พัฒนา 

ม.1 98.00 
 

100.00 - - - - ร้อยละ 100 
ม.2 100.00 - - - - 
ม.3 100.00 - - - - 
ม.4  100.00 - - - - 
ม.5 100.00 - - - - 
ม.6 100.00 - - - - 
รวมร้อยละเฉลี่ย 100.00 - - - - 

 

ระบุข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   
  1) แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบสรุปผลการประเมินการคิดวิเคราะห์ 
  2) โครงงานระดับชั้น ม.1- ม.3 (วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, คอมพิวเตอร์) 
  3) โครงงาน / วิจัย / นวัตกรรม ระดับชั้น ม.4 – ม.6 (วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, คอมพิวเตอร์) 
  4) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาบูรณาการ ความรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6  
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  5) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาสัมมนา 
  6) กิจกรรมฟิสิกส์สัประยุทธ์ 
  7) การจัดกิจกรรมการแสดงสี่ภาค 
  8) การแข่งขันโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fab Lab) 
  9) ค่ายโครงงานคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  10) โครงการแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยระดับนานาชาติกับโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ 
เช่น มาเลเซีย ญี่ปุ่น เป็นต้น 
  11) โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ประเทศญี่ปุ่น 
  12) โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  13) โครงการส่งเสริมโครงงานวิทยาศาสตร์/งานวิจัย 
  14) โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
  
3. แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงข้ึน 
   3.1 สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา    

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
1) ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการพัฒนา 

ในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายและเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
ที่หลากหลาย 

2) นักเรียนได้รับการส่งเสริมในการท าโครงงานและ 
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

1) ควรส่งเสริมความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ 
ในการน าเสนอผลงาน 
มากขึ้น 

 

  3.2 วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะน ามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป    
  1) ส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจในการท าโครงงานให้มีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จ 
ในระดับชาติและนานาชาติ 
 2) ส่งเสริมความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศในการน าเสนอผลงาน 
 3) ส่งเสริมให้นักเรียนมีการสร้างนวัตกรรม โครงงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
เพ่ิมมากข้ึน 
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4. นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดีด้านคุณภาพของผู้เรียน (ถ้าม)ี 
 โครงงานคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และงานวิจัย 
 
5. ร่องรอยหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  • แบบประเมิน 

1) แบบประเมินผลการด าเนินโครงงาน/งานวิจัย เช่นผลการเรียนในรายวิชาโครงงานระดับม.ต้น 
และ ม.ปลาย 

• รางวัลความส าเร็จ  สถานศึกษา/ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน 
1) นักเรียนได้รับรางวัลอันดับที่ 8 ของประเทศ โดยได้รับการคัดเลือกเข้ารอบชิงแชมป์ประเทศไทย 

20 ทีม จาก 146 ทีม ในการแข่งขัน Space Flying Robot Programming Challenge 2020 
เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์แอสโตรปีในระบบ Simulation โดยใช้ Android Application ที่
เขียน JAVA 

2) เข้าร่วมแข่งขัน “2nd INTERNATIONAL SCIENCE AND INVENTION FAIR (ISIF) 2020 
ONLINE COMPETITION ได้รับรางวัล ดังนี้ 
2.1) รางวัลเหรียญทอง และโล่รางวัล The Best Invention Award โดย Project DATA คือ 

X-intercept Distance for the Tangent Line of Circle and Ellipse 
2.2) รางวัลเหรียญทอง และเหรียญรางวัลพิเศษ MIICA Special Award ในการแข่งขัน 

Malaysia Innovation Invention Creativity Association โดย Project Data คือ 
Change Movement into Sound 

2.3) รางวัลเหรียญเงิน Project Data -Production of Roofing Tiles from Natural 
Rubber Mixed with Carbon from Rice Husk Ash and Titanium Dioxide-coated 

2.4) รางวัลเหรียญเงิน Project Data - The Study of Physical Factors Affecting the 
Color Changing of Bauhinia aureifolia K.&S.S.Larsen 

2.5) รางวัลเหรียญเงิน Project Data -Study the Boxwork in KohGwarng, Satun 
2.6) รางวัลเหรียญเงิน Project Data - The automatic warning of crab molting 

detection by application 
2.7) รางวัลเหรียญเงิน Project Data - Studying the relationship of determinants for 

the Toeplitz matrix and the Hankel 
2.8) รางวัลเหรียญทองแดง Project Data - The Printed Circuit Board from Conductive 

PLA Filaments 
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2.9) รางวัลเหรียญทองแดง Project Data - A Comparative study of the effectiveness 
of crude extracts from Beauveria bassiana Wild type strain, Overexpression 
pks14(FH) strain, Overexpression pks14(F30) strain as an inhibitor of amoeba 
cells. 

2.10) รางวัลเหรียญทองแดง Project Data - Wristband for coronary and artery disease 
patients 

2.11) รางวัลเหรียญทองแดง Project Data - A Study of the Length of the Perimeter of 
the n-pointed Star within the Circle with the Radius r Unit 

3) เข้าร่วมแข่งขัน WORLD INVENTION COMPETITION AND EXHIBITION (WICE) 2020 
ONLINE COMPETITION ได้รับรางวัล ดังนี้ 
3.1) รางวัลเหรียญทอง Project Data - The automatic warning of crab molting  
      detection by application 
3.2) รางวัลเหรียญเงินและรางวัลพิเศษ MIICA Special Award Project Data - Study the  
      Boxwork in KohGwarng, Satun 

4) นักเรียนชั้น ม.5 จ านวน 2 กลุ่ม ร่วมน าเสนอโครงงานออนไลน์ ในงาน Reimei Science 
Festival 2021 จัดโดย  Furukawa Junior and Senior High School, Japan 

5) เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ครั้งที่ 8 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี  

• เอกสารหลักฐานข้อมูลส าคัญ  หรือเอกสารอ้างอิงต่างๆ   
นักเรียนได้รับรางวัลอันดับที่ 8 ของประเทศ โดยได้รับการคัดเลือกเข้ารอบชิงแชมป์ประเทศไทย 20 

ทีม จาก 146 ทีม ในการแข่งขัน Space Flying Robot Programming Challenge 2020 เขียนโปรแกรมควบคุม 
หุ่นยนต์แอสโตรปีในระบบ Simulation โดยใช้ Android Application ที่เขียน JAVA 

1) เข้าร่วมแข่งขัน “2nd INTERNATIONAL SCIENCE AND INVENTION FAIR (ISIF) 2020 
ONLINE COMPETITION ได้รับรางวัล ดังนี้ 
2.1) รางวัลเหรียญทอง และโล่รางวัล The Best Invention Award โดย Project DATA คือ 

X-intercept Distance for the Tangent Line of Circle and Ellipse 
2.2) รางวัลเหรียญทอง และเหรียญรางวัลพิเศษ MIICA Special Award ในการแข่งขัน 

Malaysia Innovation Invention Creativity Association โดย Project Data คือ 
Change Movement into Sound 

2.3) รางวัลเหรียญเงิน Project Data -Production of Roofing Tiles from Natural 
Rubber Mixed with Carbon from Rice Husk Ash and Titanium Dioxide-coated 
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2.4) รางวัลเหรียญเงิน Project Data - The Study of Physical Factors Affecting the 
Color Changing of Bauhinia aureifolia K.&S.S.Larsen 

2.5) รางวัลเหรียญเงิน Project Data -Study the Boxwork in KohGwarng, Satun 
2.6) รางวัลเหรียญเงิน Project Data - The automatic warning of crab molting 

detection by application 
2.7) รางวัลเหรียญเงิน Project Data - Studying the relationship of determinants for 

the Toeplitz matrix and the Hankel 
2.8) รางวัลเหรียญทองแดง Project Data - The Printed Circuit Board from Conductive 

PLA Filaments 
2.9) รางวัลเหรียญทองแดง Project Data - A Comparative study of the effectiveness 

of crude extracts from Beauveria bassiana Wild type strain, Overexpression 
pks14(FH) strain, Overexpression pks14(F30) strain as an inhibitor of amoeba 
cells. 

2.10) รางวัลเหรียญทองแดง Project Data - Wristband for coronary and artery disease 
patients 

2.11) รางวัลเหรียญทองแดง Project Data - A Study of the Length of the Perimeter of 
the n-pointed Star within the Circle with the Radius r Unit 

2) เข้าร่วมแข่งขัน “ 2nd WORLD INVENTION COMPETITION AND EXHIBITION (WICE) 2020 
ONLINE COMPETITION” ได้รับรางวัล ดังนี้ 
3.1) รางวัลเหรียญทอง Project Data - The automatic warning of crab molting  
      detection by application 
3.2) รางวัลเหรียญเงินและรางวัลพิเศษ MIICA Special Award Project Data - Study the  
      Boxwork in KohGwarng, Satun 

3) นักเรียนชั้น ม.5 จ านวน 2 กลุ่ม ร่วมน าเสนอโครงงานออนไลน์ ในงาน Reimei Science 
Festival 2021 จัดโดย  Furukawa Junior and Senior High School, Japan 

4) เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย   
ครั้งที่ 8 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี  
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• ภาพกิจกรรม 
1) นักเรียนได้รับรางวัลอันดับที่ 8 ของประเทศ โดยได้รับการคัดเลือกเข้ารอบชิงแชมป์ประเทศไทย 20 

ทีม จาก 146 ทีม ในการแข่งขัน Space Flying Robot Programming Challenge 2020 เขียน
โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์แอสโตรปีในระบบ Simulation โดยใช้ Android Application ที่เขียน 
JAVA 

 
ข้อมูลเพิ่มเติม 

    หรือ   http://www.pccst.ac.th/j-63-8.pdf 
ภาพที่ 2  ร่วมแสดงความยินกีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการต่างๆ 
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2) เข้าร่วมแข่งขัน “2nd INTERNATIONAL SCIENCE AND INVENTION FAIR (ISIF) 2020 
ONLINE COMPETITION” 

 
ข้อมูลเพิ่มเติม 

  หรือ  http://www.pccst.ac.th/j-63-12.pdf 
ภาพที่ 3  ร่วมแสดงความยินกีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการต่างๆ 
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3) เข้าร่วมแข่งขัน “ 2nd WORLD INVENTION COMPETITION AND EXHIBITION (WICE) 
2020 ONLINE COMPETITION”  

 
ข้อมูลเพิ่มเติม 

หรือ http://www.pccst.ac.th/j-63-12.pdf 
ภาพที่ 4  ร่วมแสดงความยินกีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการต่างๆ 
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4) นักเรียนชั้น ม.5 จ านวน 2 กลุ่ม ร่วมน าเสนอโครงงานออนไลน์ ในงาน Reimei Science 
Festival 2021 จัดโดย  Furukawa Junior and Senior High School, Japan 

 
ข้อมูลเพิ่มเติม 

หรือ http://www.pccst.ac.th/j-64-2.pdf 
ภาพที่ 5  การน าเสนอโครงงานของนักเรียน 
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6) เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ครั้งที่ 8 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี  

 
ข้อมูลเพ่ิมเติม 

 
ภาพที่ 6  เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ 



 40 
 

 

 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน (1.1 ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน)  
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
1. กระบวนการ / วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนมีรูปแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนเป็นนักคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกร โดย
บูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM) ในการ 
เชื่อมโยงหรือแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะ 
การเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 นวัตกรรมผ่านกระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ดังนี้ 

 
ภาพที่ 7  แผนภาพแสดงกระบวนการ/วิธีการพัฒนานวัตกรรม 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  
 
  1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหลักสูตร โดยสอดแทรกในรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรของ 
โรงเรียนอย่างชัดเจน เช่น รายวิชาการสืบเสาะอย่างวิทยาศาสตร์ รายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ ทั้งระดับชั้น  
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย และรายวิชาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน 
ปลาย ซึ่งครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM ให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะ 
ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการแก้ปัญหา ฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต  
จริง ลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นดังนี้ ครูออกแบบกิจกรรม  เพ่ือให้นักเรียนเกิดความคิด 
สร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น  
               - ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยการสังเกต วิเคราะห์กรณีตัวอย่าง สืบค้น ระดมความคิด 
และน าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

     - กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ ให้นักเรียนเรียนรู้ผ่าน การกระตุ้นและเร้าความสนใจด้วยคลิปวิดีโอ 
ด้วยตัวอย่างผลงานที่ผ่านการคิดสร้างสรรค์  

กระบวนการ/ 
วิธีการพัฒนา 
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     - กิจกรรมฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์แบบต่าง ๆ กรอบการจัดกิจกรรม สามารถด าเนินการได้ตาม 
แนวทางต่อไปนี้ โดยการก าหนดสถานการณ์ที่เป็นปัญหาเพ่ือให้นักเรียนได้ค้นหาปัญหา  และคิดหาวิธีการ 
แก้ปัญหาด้วยวิธีการแก้ปัญหาในแนวทางใหม่  ๆ หรือฝึกการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการออกแบบเชิง 
วิศวกรรมศาสตร์ตามแนวทาง STEM และฝึกการเชื่อมโยงบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตัวอย่างกิจกรรม  

     - กิจกรรมออกแบบนวัตกรรม ให้นักเรียนส ารวจค้นหาปัญหาในชีวิตประจ าวันที่นักเรียนสนใจ 
เช่น ปัญหาจากบ้านพักคนชรา ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น จากนั้นท าการคิดออกแบบนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหา 
ดังกล่าวด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ท าการถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉาย ภาพร่าง แบบจ าลอง 

2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนานักเรียนนอกชั้นเรียน ตัวอย่างเช่น   
    2.1) กิจกรรมฟังบรรยาย โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมมาให้ความรู้เพ่ือกระตุ้นและสร้างแรง

บันดาลใจให้กับนักเรียนในการสร้าง 
สรรค์นวัตกรรม  

    2.2) ค่ายวิชาการ และกิจกรรมนวัตกรรม โดยคณะอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้แก่ 

- ด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมซอฟต์แวร์  
- ด้านยางพารา 
- ด้านไฟฟ้าเคมี 

  2.3) กิจกรรมศึกษาดูงานสถานที่ส าคัญ ได้แก่ ธนาคารปูม้า กลุ่มแม่บ้านทะเลด า อ.ทุ่งหว้า  
  3) การส่งเสริมนักเรียนเข้าแข่งขันในรายการต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น   

    3.1) การแข่งขันการน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในงานประชุมวิชาการ ASEAN Innovative 
Science, Environmental and Entrepreneur Fair 2021 ประเทศอินโดนีเซีย  

    3.2) การแข่งขันกิจกรรม Global Leadership Link (GLL) Invention Challenge Online ใน
งาน INVENTION CONVENTION SINGAPORE OPEN NATIONALS ประเทศสิงคโปร์ สนับสนุนโดย The 
Henry Ford ประเทศสหรัฐอเมริกา 

    3.3) กิจกรรมการน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในงานประชุม
วิชาการ Thailand-Japan Student Science Fair 2020 

    3.4) การแข่งขันการน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในงาน WORLD INVENTION COMPETITION 
AND EXHIBITION (WICE) 2020 ONLINE COMPETITION 

    3.5) การแข่งขันการน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในงาน  KAGAYAKI AWARD 2020 ในงาน 
Research Presentation by Science High School Students ประเทศญี่ปุ่น 
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     3.6) การแข่งขันการน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในงาน International Science and 
Invention Fair (ISIF) 2020 
     3.7) การแข่งขันการน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในงาน Thailand International Science Fair 
(TISF) 2021  
      3.8) การแข่งขันโครงงานเวทีอ่ืนๆ เช่น NSC, YSC, GLOBE เป็นต้น 
2. ผลการด าเนินงาน 

ผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหลักสูตร โดยสอดแทรกในรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรของ
โรงเรียนในรายวิชาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

 
ตารางท่ี 15 แสดงความสามารถในการสร้างนวัตกรรม จ าแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ   

ระดับชั้น 
ร้อยละ 

ค่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนในการสร้างนวัตกรรม 
จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย 
ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ด ี
ปาน
กลาง 

ก าลัง
พัฒนา 

ม.1 ร้อยละ 
98.00 

99 1 - - - 100 
ม.2 31 39 30 - - 100 
ม.3  66 10 24 - - 100 
ม.4 75 12 7 1 5 94 
ม.5 89 8 3 - - 100 
ม.6 70 10 20 - - 100 

รวมร้อยละเฉลี่ย 72 13 14 0 1 99 
  
  ระบุข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้    
รหัสคิวอาร์ (QR Code)  

QR Code ร่องรอยหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 

ผลงานนวัตกรรม ของรายวิชาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 1 (ม.4) 
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QR Code ร่องรอยหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 

ผลงานนวัตกรรม ของรายวิชาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2 (ม.6) 
 

 
 

ภาพกิจกรรมนักเรียนน าเสนอนวัตกรรม 

 
 

กิจกรรมฟังบรรยายทางวิทยาศาสตร์ 

 
 

ภาพค่ายวิชาการ และกิจกรรมนวัตกรรม 

 
3. แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
   3.1 สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
1) เสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของ 

นักเรียนอย่างชัดเจนทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ในหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน 
นอกชั้นเรียนหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร   

2)  นักเรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และเห็น
คุณค่าของนวัตกรรมเพ่ือช่วยเหลือชุมชน 

3) มีการวัดผล/ประเมินผลอย่างเป็นระบบร่วมกับกลุ่ม 

1)  สร้างแรงจูงใจในการสร้างนวัตกรรม 
ให้มากขึ้น เช่น พาไปศึกษา สภาพปัญหา 
หรือข้อจ ากัด ทรัพยากรที่มีอยู่ชุมชน 

     เพ่ือสร้าง นวัตกรรมตามความต้องการ 
     และ เกิดประโยชน์ สูงสุด 
2) ส่งเสริม/สนับสนุนการเข้าร่วม ประกวด 

หรือแข่งขัน การสร้างสรรค์นวัตกรรม ใน
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 โรง 
และน าผลมาพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  

4)  โรงเรียนมีศักยภาพในการสนับสนุนในการสร้างนวัตกรรม 
และส่งแข่งขันในเวทีต่าง ๆ 

5)  นักเรียนสามารถเข้าร่วมแข่งขันในเวทีระดับประเทศ 
     และนานาชาติเพิ่มมากข้ึน 

เวทีการแข่งขันที่หลากหลาย เพ่ือหา
ประสบการณ์ และเผยแพร่องค์ความรู้สู่
ชุมชนและสังคม 

3)  ประชาสัมพันธ์ผ่านเพจ ทั้งการสมัคร 
และผลการแข่งขันในเวทีต่าง ๆ 

    
   3.2 วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะน ามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป    
         1) การเพ่ิมความหลากหลายของกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม/พัฒนาความสามารถในการสร้าง 
นวัตกรรมของนักเรียน     
         2) การกระตุ้น/ผลักดันให้นักเรียนเข้าร่วมการประกวดหรือแข่งขันการสร้างสรรค์นวัตกรรมในเวที การ
แข่งขนัที่หลากหลาย     

3) พัฒนาโครงงาน / งานวิจัย / นวัตกรรม เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และท้องถิ่นให้มากยิ่งข้ึน  
 
4. นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดีด้านคุณภาพของผู้เรียน (ถ้ามี) 

- 
 
5. ร่องรอยหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ผลการแข่งขัน เกียรติบัตร และภาพประกอบการแข่งขันในรายการต่าง ๆ ในระดับนานาชาติ 
รหัสคิวอาร์ (QR Code)  

QR Code ร่องรอยหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 

ผลการแข่งขันรายการ AISEEF 2020  
 
 

 
 

ผลการแข่งขันรายการ ICO 2020 
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QR Code ร่องรอยหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 

ผลการแข่งขันรายการ TJSSF 2020 

 
 

ผลการแข่งขันรายการ WICE 2020 

 
 

ผลการแข่งขันรายการ KAGAYAKI AWARD 2020 

 
 

ผลการแข่งขันรายการ ISIF 2020 

 
 

ผลการแข่งขันรายการ TISF 2020 
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มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน (1.1 ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน)  
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1. กระบวนการ / วิธีการพัฒนา 
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้ 
  1) ครูมีความพร้อมด้านสื่อเทคโนโลยีและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
  2) การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19  
โดยการเข้าเรียนออนไลน์ผ่าน google classroom  
  3) นักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 
  4) นักเรียนสร้างผลงานด้วยตนเองในรูปแบบที่หลากหลาย และสร้างสังคมออนไลน์ 
  5) ครูและนักเรียนสื่อสารผ่านระบบสังคมออนไลน์ เช่น การแจ้งข่าวสาร การส่งงาน ฯลฯ 
  6) ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และวิทยาการค านวณ  
  7) นักเรียนที่สามารถใช้งานชุดโปรแกรมส านักงาน เช่น Microsoft Office ในกระบวนการเรียนรู้ 
และปฎิบัติงาน โดยเฉพาะในรายวิชาโครงงาน การท าเอกสาร รูปเล่มและการน าเสนอหัวข้อโครงงานต่างๆ 
  8) นักเรียนทุกคนมี E-mail และสามารถใช้ E-mail ในการติดต่อสื่อสาร 
  9) นักเรียนใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram ได้อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 
 
2. ผลการด าเนินงาน 
  ผลจากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ท าให้ผู้เรียนมีความรู้ เจตคติ และทักษะตามที่หลักสูตรก าหนด และ 
ยังสามารถน าความรู้ที่ได้ไปบูรณาการกับวิชาอ่ืน ๆ ได้ ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้และการสื่อสาร  
อย่างถูกต้องเหมาะสม เช่น การสืบค้นข้อมูลโดยใช้ Google การน าเสนองานในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การ
น าเสนองานในรูปแบบของ Power Point แผ่นพับ การน าเสนอในรูปแบบของ E – book และ การท าวีดีโอ
ประกอบการเรียนรู้ และการท าแบบทดสอบด้วยระบบออนไลน์ การท าแบบประเมินต่าง ๆ ทางระบบออนไลน์ 
เช่น การวัดแววความถนัดทางอาชีพการสมัครเรียนต่อและการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
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ตารางท่ี 16  แสดงความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยการเข้าชั้นเรียนใน 
google classroom และการใช้งาน E-mail  จ าแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ   

ระดับชั้น 
ค่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของ
นักเรียน 

ที่สูงกว่าหรือ
เท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย 
ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 

ม.1 ร้อยละ  
100.00 

100     100.00 
ม.2 100     
ม.3 100     
ม.4 100     
ม.5 100     
ม.6 100     
รวมร้อยละเฉลี่ย 100     

 
3. แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
   3.1 สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
1.นักเรียนมีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ 
ติดต่อสื่อสารต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วและทันสมัย 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 
กับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ของ 
โรคระบาด COVID-19 โดยเฉพาะนักเรียนชั้น ม.1 
และชั้น ม.4 ที่เป็นนักเรียนใหม่ 

      
   3.2 วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะน ามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป    

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ของโรค
ระบาด COVID-19 โดยเฉพาะนักเรียนชั้น ม.1 และชั้น ม.4 ที่เป็นนักเรียนใหม่ 

 
4. นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดีด้านคุณภาพของผู้เรียน (ถ้าม)ี 
   การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน Google classroom และการใช้โปรแกรม google Meet  
ในการเข้าเรียนออนไลน์ 
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5. ร่องรอยหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 1) แบบส ารวจ รายชื่อ E-mail (นักเรียนทุกคนมี E-mail ของโรงเรียน) 
  2) การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563  
  3) รายงานผลการสอน, ปพ.1 

4) port folio ของนักเรียน 
5) เกียรติบัตร โล่ รางวัล 
6) ชิ้นงานของนักเรียนเช่น โปสเตอร์โครงงาน, รายงาน 

   

  
ภาพที่ 8 ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอน 

           วิชาคอมพิวเตอร์ 
ภาพที่ 9  ตัวอย่างการใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ 

ให้เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ 
 

  
ภาพที่ 10  การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการ

เรียนการสอน 
ภาพที่ 11  การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ 

จัดการเรียนการสอน 
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ภาพที่ 12  การน าเสนองานด้วยคอมพิวเตอร์ ภาพที่ 13  การน าเสนองานด้วยคอมพิวเตอร์ 
 

 
ภาพที่ 14  แบบส ารวจ รายชื่อ E-mail ของนักเรียน 

 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน (1.1 ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน)  
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
1. กระบวนการ / วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนได้จัดกิจกรรม โครงการ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ โครงการส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเอง เป็นบุคคลแห่งการ  
เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ จัดกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ เพ่ือยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ท างการเรียน 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมการจัดการศึกษานอกหลักสูตร และเสริมทักษะทางวิชาการ  
เพ่ือยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ สร้างขวัญและก าลังใจให้กับนักเรียนที่ได้เกรดเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00 การพัฒนา



 50 
 

 

 

นักเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET 
และจัดกิจกรรมคลินิกวิชาการ เป็นต้น  

 
2. ผลการด าเนินงาน 

-  นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยมากกว่า 3.00 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 742 คน  
คิดเป็นร้อยละ 99.59 จากนักเรียนทั้งหมด 745 คน  

-  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 739 คน คิดเป็นร้อยละ 99.46 จากนักเรียนทั้งหมด    
742 คน  

(หมายเหตุ จ านวนนักเรียนทั้งหมด 745 คน มีนักเรียนเดินทางไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ 2 คน 
คงเหลือนักเรียนที่มีตัวตนและเข้าเรียนจ านวน 743 คน) 

 
ตารางท่ี 17    แสดงจ านวนและค่าร้อยละของนักเรียนทุกระดับชั้นที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเป้าหมาย 

ที่โรงเรียนก าหนด ในระดับ 3 ขึ้นไป จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2563  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเป้าหมาย 
ที่โรงเรียน 
ก าหนด 

นักเรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

นักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ์ฯ 
เท่ากับและสงูกว่าเป้าหมาย 

ที่ก าหนด 
จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

1. ภาษาไทย ร้อยละ 80 745 744 99.87 
2. คณิตศาสตร์ ร้อยละ 80 745 648 86.98 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 80 745 706 94.77 
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร้อยละ 80 745 740 99.33 
5. ภาษาต่างประเทศ รอ้ยละ 80 745 646 86.71 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา ร้อยละ 80 745 745 100.00 
7. ศิลปะ ร้อยละ 80 745 712 95.57 
8. การงานอาชีพ ร้อยละ 80 103 94 91.26 
***หมายเหตุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  มีเรียนเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
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ตารางท่ี 18  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของนักเรียนทุกระดับชั้นที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเป้าหมาย 
ที่โรงเรียนก าหนด ในระดับ 3 ขึ้นไป จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 

                 ปีการศึกษา 2563  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเป้าหมาย 
ที่โรงเรียน 
ก าหนด 

นักเรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

นักเรียนทีมี่ผลสัมฤทธิ์ฯ 
เท่ากับและสูงกว่าเป้าหมาย 

ที่ก าหนด 
จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

1. ภาษาไทย ร้อยละ  
99.00 

743 742 99.87 
2. คณิตศาสตร์ 743 596 80.22 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 602 586 97.34 
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 743 739 99.46 
5. ภาษาตา่งประเทศ 743 624 83.98 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 743 743 100.00 
๗. ศิลปะ 743 708 95.29 
๘. การงานอาชีพ 351 351 100.00 
*** หมายเหตุ  จ านวนนักเรียนทั้งหมด 745 คน มีนักเรียนเดินทางไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ 2 คน  
                  คงเหลือนักเรียนที่มีตัวตนและเข้าเรียนจ านวน 743 คน 
***หมายเหตุ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในภาคเรียนที่ 2 มีเรียนเฉพาะ ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1-5 
***หมายเหตุ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ในภาคเรียนที่ 2 มีเรียนเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 3 และ 6 
ระบุข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   
  1) แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) 
  2) รางวัลแห่งความดี 
  3) ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
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ตารางท่ี 19 แสดงความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ จ าแนกตามรายวิชาและปีการศึกษา ระดับชั้น ม.3 

วิชา 

ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติ  เปรียบเทียบค่าพัฒนากับปีท่ีผ่านมา 
2561 2562 2563 

ค่าที่ได้ 
ค่า 

พัฒนา 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

ค่าที่ได้ 
ค่า 

พัฒนา 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

ค่าที่ได้ 
ค่า 

พัฒนา 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

 ภาษาไทย 79.44 9.91 9.91 76.45 -2.99 - 69.46 -6.99 - 
คณิตศาสตร์ 72.31 6.02 6.02 72.59 0.28 0.28 51.33 -21.26 - 

วิทยาศาสตร์ฯ 58.14 6.36 6.36 45.97 -12.17 - 43.74 -2.23 - 
ภาษาอังกฤษ 44.77 0 0 51.83 7.06 7.06 52.58 0.75 0.75 
ค่าเฉลี่ยรวม 
4 กลุ่มสาระฯ 

63.67 4.66 4.66 61.71 -1.96 - 
54.27 -7.43 - 

 

ระบุขอ้มูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   
สรุปผลการทดสอบระดับชาติปีการศึกษา 2561, 2562, 2563 

 

ตารางท่ี 20 แสดงความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ จ าแนกตามรายวิชาและปีการศึกษา ระดับชั้น ม.6   

วิชา 

ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติ  เปรียบเทียบค่าพัฒนากับปีท่ีผ่านมา 
2561 2562 2563 

ค่าที่ได้ 
ค่า 

พัฒนา 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

ค่าที่ได้ 
ค่า 

พัฒนา 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

ค่าที่ได้ 
ค่า 

พัฒนา 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

 ภาษาไทย 66.68 -0.21 - 60.14 -6.58 - 65.26 5.12 5.12 
คณิตศาสตร์ 66.50 14.37 14.37 54.31 -12.19 - 58.07 3.76 3.76 
วิทยาศาสตร์ 43.86 1.32 1.32 44.17 0.31 0.31 51.04 6.87 6.87 
สังคมศึกษาฯ 44.73 -1.3 - 46.40 1.67 1.67 44.19 -2.21 - 
ภาษาอังกฤษ 46.10 5.04 5.04 41.57 -4.53 - 46.15 4.58 4.58 
ค่าเฉลี่ยรวม 
5 กลุ่มสาระฯ 

55.44 3.84 3.84 49.31 -6.13 - 52.94 3.63 3.63 

ระบุข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   
  สรุปผลการทดสอบระดับชาติปีการศึกษา 2561, 2562, 2563 
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3. แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
   3.1 สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับดีเลิศ 
2) นักเรียนมีผลการทดสอบทางศึกษาระดับชาติขั้น 
พ้ืนฐานสูงเมื่อเทียบกับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เดียวกัน 

1) นักเรียนมีผลการทดสอบทางศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐานต่ าเมื่อเทียบกับโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียน 
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยด้วยกัน  

     

   3.2 วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะน ามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป    
1) วิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน เพื่อพัฒนาระดับผลการสอบให้สูงขึ้น 
2) จัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมถึงมาตรฐาน ตัวชี้วัด ที่ใช้สอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น 
3) ติดตามการปรับผลการเรียนของนักเรียนกรณีไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
4) จัดให้มีการบูรณาการชั้นเรียนเพ่ือลดภาระงานของนักเรียนและมีการก าหนดรายละเอียดชิ้นงาน 

ชัดเจน 
5) มีการจัดคลินิกวิชาการให้กับนักเรียน 
 

4. นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดีด้านคุณภาพของผู้เรียน (ถ้าม)ี 
  - 
 

5. ร่องรอยหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  1) รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
  2) เอกสารรางวัลแห่งความดี    
  3) สาร จภ. สตูล รายเดือน และประจ าปีการศึกษา 
  4) แบบรายงานผลการเรียนรายวิชา (ปพ.5) 
  5) รายงานโครงการคลินิกวิชาการ 
  6) รายงานโครงการสอนเสริม 
  7) แบบบันทึกกิจกรรมติดตามผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ 
  8) แบบติดตามการเรียนการสอนประจ าวันและสรุปประจ าภาคเรียน 
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มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน (1.1 ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน)  
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
1. กระบวนการ / วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ โดยออกแบบ 
กิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดแทรกทักษะของนักเรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้  มีการจัดกิจกรรม/ 
โครงการตามแผนปฏิบัติการที่หลากหลาย ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน 
อาชีพ มีการก าหนดกลุ่มการเรียนในรายวิชากิจกรรมชุมนุมตามสาขาอาชีพที่หลากหลายและครอบคลุมในสิ่งที่  
นักเรียนสนใจ และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกตามความถนัด มีกิจกรรมแนะแนวที่ก าหนดให้นักเรียน 
สามารถบอกหรือท ากิจกรรมเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจได้อย่างน้อย 1 อาชีพ โครงการส่งเสริมการท า  
โครงงานและงานวิจัยส าหรับนักเรียนทุกระดับชั้นซึ่งประกอบด้วย โครงงานด้านวิทยาศาสตร์ โครงงานด้าน
คณิตศาสตร์ และโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ กิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด ทางวิทยาศาสตร์ผ่านการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ และวิชานวัตกรรม กิจกรรมสะเต็มศึกษา กิจกรรมส่งเสริม
การแข่งขันโครงงานทุกประเภททั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ  ซึ่งจะ
ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ที่กว้างขวางสามารถน ามาเป็นทักษะ พ้ืนฐานตามความถนัดของตนเอง ซึ่ง เป็นการ
เสริมสร้างเจตคติที่ดีต่องานอาชีพในอนาคต 
 
2. ผลการด าเนินงาน 

จากการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดแทรกทักษะอาชีพ ท าให้นักเรียนมีความสามารถใน  การ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นระบบ โดยมีการวางแผนการท างาน ด าเนินงานตามแผนอย่างรอบคอบ มีการ
ตรวจสอบทบทวนการท างานเป็นระยะ ๆ จนงานที่ด าเนินการบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่
ก าหนดจนส าเร็จอย่างมีคุณภาพ ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
สามารถท างานเป็นหมู่คณะได้ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต สามารถบอกแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ และหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
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ตารางท่ี 21  แสดงความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ จ าแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ    

ระดับชั้น 
ค่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน  
ในการจัดการและเจตคติที่ดพีร้อมที่จะศึกษาต่อ 

การท างานหรืองานอาชีพ จ าแนกตามระดับ
คุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย 
ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ดี 
ปาน
กลาง 

ก าลัง
พัฒนา 

ม.1 ร้อยละ 
100.00 

100 - - - - รอ้ยละ 
100.00 ม.2 100 - - - - 

ม.3 100 - - - - 
ม.4 100 - - - - 
ม.5 100 - - - - 
ม.6 100 - - - - 

รวมร้อยละเฉลี่ย 100 - - - - 
 

    ระบุข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   
   1) แบบสรุปข้อมูลการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ  
   2) แบบสรุปข้อมูลการฝึกประสบการณ์งานวิจัย 
   3) สรุปผลการประเมินพฤติกรรมผู้เรียน มีความรูสึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้ 
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
 

3. แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
   3.1 สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
1)  นักเรียนมีทักษะในการท างาน มีการวางแผน อย่าง

เป็นระบบ รักการท างาน สามารถท างาน ร่วมกับ
ผู้อื่นได ท างานให้บรรลุผลส าเร็จตาม วัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ก าหนดไดเป็นอย่างดี และมีเจตคติที่
ดีต่ออาชีพสุจริต โดยมีผลงาน เป็นที่ประจักษ์ 

2)   นักเรียนเกิดความชื่นชอบและสามารถเลือกเข้า    
     ร่วมกิจกรรมชุมนุมตามสาขาอาชีพที่นักเรียนสนใจ 

1)  พัฒนานักเรียนด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
2)  นักเรียนขาดความสามารถการใช้ภาษา 

ต่างประเทศในการน าเสนอผลงาน 
3)   สร้างแรงจูงใจในการสร้างนวัตกรรมให้มาก 

ขึน้ เช่น พาไปศึกษาสภาพปัญหาหรือ 
ข้อจ ากัด ทรัพยากรที่มีอยู่ชุมชน เพ่ือสร้าง 
นวัตกรรมตามความต้องการ  และเกิด
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
3)   นักเรียนทุกคนมีการท าโครงงานและงานวิจัย 
     ตามสาขาท่ีตนเองถนัดและสนใจ 
4)   ครูทุกกลุ่มสาระมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการ 

พัฒนาการสอนโดยจัดกิจกรรมที่เน้น นักเรียน เป็น
ส าคัญมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 

      เน้นทักษะของนักเรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะ 
      การเรียนรู ้

ประโยชน์สูงสุด 
4) ส่งเสริม/สนับสนุนการเข้าร่วมประกวดหรือ 
  แข่งขันการสร้างสรรค์นวัตกรรมในเวทีการ 
  แข่งขัน ที่หลากหลายเพ่ือหาประสบการณ์      
  และเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชนและสังคม 

5) วางแผนการจัดโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุน 
   ด้านภาษาให้กับนักเรียนเพ่ือให้นักเรียน 
   มีทางเลือกที่หลากหลายมากข้ึน 
6) มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียน มี

คุณธรรมและจริยธรรม และค่านิยม ที่พึง
ประสงค์ให้หลากหลายขึ้น 

       

   3.2 วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะน ามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป    
1) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดแทรกให้นักเรียนมีทักษะอาชีพ 
2) จัดโครงการที่ส่งเสริมทักษะอาชีพให้หลากหลาย 
3) เชิญผู้รู้/วิทยากรในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านทักษะอาชีพ 
4) ส่งเสริมให้นักเรียนมีการสร้างนวัตกรรม โครงงาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ิมมากข้ึน 

เพ่ือแนวทางในการประกอบอาชีพ 
  5) ส่งเสริมนักเรียนให้มีการท าโครงงานหรือนวัตกรรมตามความสนใจ 

6) จัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นเพ่ือให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ความแตกต่าง 
และความหลากหลายทางสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม 

7) การเพ่ิมความหลากหลายของกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม/พัฒนาความสามารถในการสร้าง 
นวัตกรรมของนักเรียน     
  8) การกระตุ้น/ผลักดันให้นักเรียนเข้าร่วมการประกวดหรือแข่งขันการสร้างสรรค์นวัตกรรมในเวที การ
แข่งขันที่หลากหลาย     

9) การบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  10) การด าเนินกิจกรรมในคาบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้วยการให้นักเรียนได้ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
ท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในโรงเรียน 
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4. นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดีด้านคุณภาพของผู้เรียน (ถ้ามี) 
 1) โครงการเปิดโลกชุมนุม 
   2) โครงงานคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และงานวิจัย  
  3) ข้อมูลการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ  
  4) ข้อมูลการฝึกประสบการณ์งานวิจัย 
 
5. ร่องรอยหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  1) แบบประเมินพฤติกรรมผู้เรียน มีความรูสึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพ 
ที่ตนเองสนใจ 
  2) โครงการส่งเสริมโครงงานวิทยาศาสตร์/งานวิจัย โครงงาน หรืองานวิจัยทางวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์  และคอมพิวเตอร์ ทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 

3) โครงการแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยระดับนานาชาติกับโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ 
4) โครงการฟังบรรยายและศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
5) โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
6) โครงการน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น ม.6 กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์(ภาคใต้) 
7) โครงการเปิดโลกชุมนุม 
8) กิจกรรมการเข้าค่ายต่างๆ 
9) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
10) แบบประเมินพฤติกรรมผู้เรียนที่มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพสุจริต

ตามท่ีตนเองสนใจ 
11) รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
12) รายงานสรุปโครงการพ่ีสอนน้อง 

 
ยูอาร์แอล (URL) 

URL ร่องรอยหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
http://www.pccst.ac.th/news_3-12-63.html 

 

ภาพถ่ายกิจกรรมค่ายวิชาการ ม.1-5  
ปีการศึกษา 2563 ณ จ.สตูล สงขลา พัทลุง 
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URL ร่องรอยหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
http://www.pccst.ac.th/news_16-10-63.html 

 

 
 
 

ภาพถ่ายนิทรรศการเปิดโลกชุมนุม  
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ภาคเรียนที่ 1/2563 

http://www.pccst.ac.th/news_2-10-63.html 

 

ภาพถ่าย งาน TAI Festival 2020  
ณ หอประชุม 20 ปี วันที่ 2 ตุลาคม 2563 

http://www.pccst.ac.th/news_16-1-63-1.html 

 

ภาพถ่ายการแสดงสี่ภาค นักเรียน ม.5  
ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุม 20 ปี 

http://www.pccst.ac.th/news_15-1-63.html 

 

ภาพถ่ายกิจกรรมฟังบรรยายการสร้างแรงบันดาลใจ
ด้านวิทยาศาสตร์ ม.ต้น และ ม.ปลาย 

http://www.pccst.ac.th/news_18-1-63.html 

 

ภาพถ่าย Math Gifted ม.4/1 ร.ร.มหาวชิราวธุ  
ม.5/1 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 

http://www.pccst.ac.th/news_10-1-63.html 

 

 
 
 

ภาพถ่ายพิธีเปิดงาน จ.ภ.วิชาการ'62 PCSHSST 
ACADEMIC FESTIVAL 2019 



 59 
 

 

 

URL ร่องรอยหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
http://www.pccst.ac.th/news_9-1-63.html 

 

ภาพถ่ายพิธีเปิดงาน PCSHSST Science Fair 2019 
ณ หอประชุม 20 ปี 

 

 

  

ภาพที่ 15  รางวัลแห่งความส าเร็จของครูและนักเรียน 
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มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน (1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน)  
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
1. กระบวนการ / วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่สังคมต้องการใน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งในฐานะ
พลเมืองและพลโลกตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และตามบุคลิกคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ได้แก่ 1) มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) มีความ
ภูมิใจในความเป็นไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย 3) มีจิตสาธารณะและมีอุดมการณ์การณ์มุ่งมั่นในการพัฒนา
ประเทศ 4) มีวินัยและมีความซื่อสัตย์สุจริต 5) มุ่งมั่นในการท างานและด ารงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง 6) ใฝ่เรียน 
ใฝ่รู้ รักการอ่านและการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 7) เห็นคุณค่าของการเรียนรู้จากการปฏิบัติทดลองจริง        
8) เห็นคุณค่าและความส าคัญของการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้น 9) มีจิตใจเปิดกว้าง เชื่อในเหตุผล 
เปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของตนเองได้ตามข้อมูลและหลักฐานใหม่ที่ได้รับ 10) รักและเห็นคุณค่าของการออก
ก าลังกาย เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้บรรลุคุณลักษณะและค่านิยมของโรงเรียน ที่ โดยด าเนินการจัด
กิจกรรม/ โครงการเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิยมที่ให้ความส าคัญของความเป็นไทยทั้งในด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป เช่น 
กิจกรรมการน าเสนอโครงงาน การฝึกประสบการณ์ด้านการวิจัย ค่ายพุทธบุตร ค่ายอิสลามน าชีวิต กิจกรรม
เนื่องในวันส าคัญทางศาสนา  ฯลฯ นอกจากนี้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักเรียน เช่น กิจกรรมเปิดโลก
ชุมนุม ค่ายลูกเสือเนตรนารี  กิจกรรมจิตอาสา รวมทั้งกิจกรรมประจ าวันของนักเรียน เช่น กิจกรรมหน้าแถว
ตอนเช้า การเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ การสวดมนต์เจริญสติ การให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ การ
ปฏิบัติตามข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนและหอพัก การดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตนเอง ซึ่ง
กิจกรรมพ้ืนฐานเหล่านี้ส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดีงามที่สังคมต้องการและท าให้และนักเรียนเห็นคุณค่า
ในตนเอง สามารถด าเนินชีวิตที่ดี และสามารถสร้างสรรค์ท าประโยชน์ให้แก่ตนเอง ผู้อ่ืน และที่ส าคัญยิ่งคือเพื่อ
ประเทศชาติให้มีความเข้มแข็งและม่ันคง 
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ตารางท่ี 22  แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จ าแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ   
ปีการศึกษา 2563  

ระดับชั้น 

ค่า
เป้าหมาย 
ที่ก าหนด 
(ร้อยละ) 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ(คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ม.1 98.00 96 96 - 96 - 
ม.2 103 103 - 103 - 
ม.3 114 114 - 114 - 
ม.4 143 143 - 143 - 
ม.5 146 146 - 146 - 
ม.6 141 139 2 141 - 

รวม 743 741 - 743 - 
เฉลี่ยร้อยละ 99.73 0.27 100.00 0.00 
 
ตารางท่ี 23  แสดงจ านวนนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีศรีจุฬาภรณ์ และนักเรียนที่มีความประพฤติ  

ยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน

ทั้งหมด (คน) 

จ านวนนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร 
นักเรียนศรีจุฬาภรณ ์

(คน) 

นักเรียนมีความประพฤติ 
ยอดเยี่ยม 

(คน) 
ม.1 96 96 96 
ม.2 102 84 84 
ม.3 114 85 85 
ม.4 143 125 125 
ม.5 147 103 103 
ม.6 143 88 88 
รวม 745 581 581 

เฉลี่ยร้อยละ 77 77 
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ตารางที่ 24  แสดงรางวัลการแข่งขันท่ีนักเรียนได้รับด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชาติ
และนานาขาติ ปีการศึกษา 2563 

ระดับชาติ   ระดับนานาชาติ 
11 28 

 
ตารางท่ี 25  แสดงผลการประเมินรายวิชาที่เก่ียวข้องกับการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 2563 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
ระดับ 
ชั้น 

นักเรียน 
ทั้งหมด(คน) 

ชื่อรายวิชา 
นักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ์ฯ 
ระดับ 3 ขึ้นไป (คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ม.1 96 ว20201 การสืบเสาะอย่างวิทยาศาสตร์ 96 100.00 
ม.2 103 ว20203 โครงงาน 1 103 100.00 
ม.3 114 ว20205 การสื่อสารและการน าเสนอ 114 100.00 
ม.4 143 ว30283 การสืบเสาะและธรรมชาติทางวิทยาศาสตร ์ 143 100.00 
ม.5 146 ว30287 โครงงานวิทยาศาสตร์ 146 100.00 
ม.6 143 ว30286 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2 143 100.0 
รวม 745  745 100.00 

เฉลี่ยร้อยละ  100.00 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

ระดับ 
ชั้น 

นักเรียน
ทั้งหมด(คน) 

ชื่อรายวิชา 
นักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ์ฯ 
ระดับ 3 ขึ้นไป (คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ม.1 96 ว20202 เริ่มต้นกับโครงงาน 96 100.00 
ม.2 103 ว20204 โครงงาน 2 103 100.00 
ม.3 - - - - 

ม.4 
143 ว30284 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ 143 100.00 
143 ว30285 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 1 143 100.00 

ม.5 146 ว30288 โครงงานวิทยาศาสตร์ 146 100.00 
ม.6 - - - - 
รวม 631  631 100.00 

เฉลี่ยร้อยละ  100.00 
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3. แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
   3.1 สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
1)  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของกลุ่ม

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
2)  นักเรียนมีความรัก ความสามัคคีในหมูุ่คณะ มี

ความเอ้ืออารีต่อผู้อ่ืน และมีความกตัญญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคุณ 

3)  นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง และสามารถ
แสดงออกได้ตามศักยภาพ 

4)  นักเรียนได้รับการฝึกฝนทักษะและประสบการณ์
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
อย่างเต็มความสามารถ อันจะเป็นพื้นฐาน 
ของการเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์ 
นักพัฒนา ในอนาคต 

5)  นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
6)  นักเรียนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขใน

วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน  

1)  มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม
และจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ให้
หลากหลายขึ้น 

     

     3.2 วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะน ามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป 
               1) การจัดการเรียนการสอนทีมีการบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 
               2) การด าเนินกิจกรรมในคาบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้วยการให้นักเรียนได้ท างานร่วมกัน 
เป็นกลุ่ม ท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในโรงเรียน 
                3) จัดโครงการเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
                4) การปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยสอดแทรกในกิจวัตรประจ าวันทั้งในช่วง 
ที่มีการเรียนและการใช้ชีวิตที่หอพัก  
 
4. นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดีด้านคุณภาพของผู้เรียน (ถ้าม)ี 
   รางวัลแห่งความดี 
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5. ร่องรอยหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  1) แบบประเมิน 
  2) รางวัลความส าเร็จ  สถานศึกษา/ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน 
 
รหัสคิวอาร์ (QR Code) 

QR Code ร่องรอยหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

ภาพถ่ายกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี 
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 

เอกสารอ้างอิง ข้อที่ 2)และ 6) วารสารรางวัลแห่งความดี 
นักเรียนดีศรีจุฬาภรณ์และนักเรียนความประพฤติยอดเยี่ยม 

 

เอกสารอ้างอิง ข้อที่ 3) กิจกรรมการเรียนการสอนโดยการทดลอง 
และปฏิบัติจริงในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 
เอกสารอ้างอิง ข้อที่ 4) การน าเสนอโครงงาน 

 

 
เอกสารอ้างอิง ข้อที่ 5) กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นนักวิทยาศาสตร์ 

 

 
 

สาร จ.ภ. สตูล รายเดือน 
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QR Code ร่องรอยหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 

เอกสารอ้างอิง ข้อที่ 7) การออกก าลังกาย 
 
 
 

 

เอกสารอ้างอิง ข้อที่ 8 กิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกาย 

 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน (1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน)  
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
1. กระบวนการ / วิธีการพัฒนา 
    โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย โดยการจัดกิจกรรม และโครงการ 
ต่างๆ ดังนี้   
  1) ส่งเสริมให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น  เช่น  
การศึกษาพันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองสตูลอัลฮัมดุลิลละฮฺ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่เด่นชัด  
นอกจากนั้นยังมีการฟังบรรยายเรื่องราวธรณีโลกสตูลที่ท าให้นักเรียนได้ตระหนักถึงท้องถิ่นของตนเอง  
สามารถแสดงออกและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆและอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น  ชักชวน 
แนะน า เผยแพร่ ให้ผู้อื่นปฏิบัติตนในการอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น 
 2) ส่งเสริมให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย   
เช่น โครงการวันส าคัญ (สารทเดือนสิบ  อาซูรอ) โครงการการแสดง 4 ภาค การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
ทางประวัติศาสตร์ และเข้าร่วมในกิจกรรมวันส าคัญของชาติที่สะท้อนถึงความรักสถาบันชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์  
           3) ส่งเสริมให้นักเรียนอนุรักษ์  สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย  เช่น ตระหนัก  
มีความรู้ และน าภูมิปัญญามาใช้ให้เหมาะสมกับชีวิตประจ าวัน  ร่วมกิจกรรมและอนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญา
ไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น ชักชวน แนะน า เผยแพร่ให้ ผู้อ่ืนได้อนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เป็นต้น 
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2. ผลการด าเนินงาน 
  นักเรียนเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่างๆ มีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น   และอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
ร้อยละ  80  อยู่ในระดับ  ดี ขึ้นไป 
 
ตารางท่ี 26 แสดงความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  จ าแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ   

ระดับชั้น 
ค่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนที่มีความภูมิใจในท้องถิ่น 
และความเป็นไทย จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ด ี
ปาน
กลาง 

ก าลัง
พัฒนา 

ม.1 98.00 
อยู่ในระดับ 

ดีขึ้นไป 

12.5 25 50 12.5  87.5 
ม.2 12.5 25 50 12.5  87.5 
ม.3 37.5 25 37.5   100 
ม.4 37.5 37.5 25   100 
ม.5 37.5 50 12.5   100 
ม.6 25 37.5 37.5   100 

รวมร้อยละเฉลี่ย 27.08 33.33 35.42 4.17  95.83 
จากตาราง  นักเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป  ร้อยละ 95.83  มีนักเรียนต่ ากว่าที่ตั้งไว้ ร้อยละ  2.17 
 
ระบุข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   
  1) สรุปโครงการ/กิจกรรมต่างๆ/ชิ้นงาน 

2) สมุดบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3) หลักสูตรข้าวไทย 
4) ภาพฟังบรรยาย เรื่อง ธรณีสตูล 

 
3. แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
   3.1 สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
1)  นักเรียนส่วนใหญ่มีความภูมิใจในท้องถิ่นและ

ความเป็นไทย 
1)  ควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความภูมิใจ 

ในท้องถิ่นและความเป็นไทยให้หลากหลายขึ้น 
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    3.2 วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะน ามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป    
      ควรมีกิจกรรมที่หลากหลายและนักเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรม 
 
4. นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดีด้านคุณภาพของผู้เรียน (ถ้ามี) 
     หลักสูตรข้าวไทย 
 
5. ร่องรอยหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ยูอาร์แอล (URL) 

URL ร่องรอยหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
http://www.pccst.ac.th/news_16-1-63-1.html 

 

การแสดง 4 ภาค 

http://www.pccst.ac.th/news_23-11-62.html 

 

ค่ายอิสลามน าชีวิต 

http://www.pccst.ac.th/news_13-11-62.html 

 

งานลอยกระทง 

http://www.pccst.ac.th/news_2-08-62.html 

 

งาน Thai,ASEN and International Festival 
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มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน (1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน)  
3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
1. กระบวนการ / วิธีการพัฒนา 
  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลายส าหรับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย สตูล นั้นเริ่มต้นจากการจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมนักเรียนทุกคนเพ่ือให้เกิดความเป็น 
อันหนึ่งอันเดียวก่อนที่ทุกคนจะเข้าศึกษาต่อภายในโรงเรียน โดยทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมค่ายสัมพันธ์  
นักเรียนใหม่ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 เพ่ือเป็นการให้นักเรียนได้ท าความรู้จักใน
เบื้องต้นก่อนที่จะพบกับพ่ี ๆ น้อง ๆ ระดับชั้นอ่ืน ๆรวมทั้งมีโครงการต่างๆที่ท าให้นักเรียนเข้าใจ   เข้าถึงและ
ยอมรับความแตกต่างทางด้านต่าง เช่น ความเชื่อทางศาสนา  วัฒนธรรม  และสามารถน ามาปรับใช้ในการอยู่
รวมกัน เพ่ือสร้างความเป็นอันหนึ่งอัน ของนักเรียนที่เข้ามาอยู่ร่วมกันทั้ง 4 จังหวัดชายแดนใต้ ภายในหอพักที่
มีครูหอพักค่อยดูแลอย่างใกล้ชิด มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น คือ   X – RAY  และ 
RE- X – RAY  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 เป็นรายบุคคล ประจ าทุกปีการศึกษา จึงท าให้เกิดเข้าใจ
ในความแตกต่างของนักเรียน กระบวนการดังกล่าวจัดท าโดย คณะผู้บริหาร คณะครูที่ปรึกษาทุกท่าน และครู
หอพัก เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการจึงน าข้อมูลของนักเรียนไปสู่การจัดกิจรรมให้กับนักเรียนเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
ในความเป็นพหุวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ แตกต่างแต่ไม่แตกแยก ” 
 
2. ผลการด าเนินงาน   
  ผลที่เกิดจากการพัฒนาท าให้นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกันภายในโรงเรียนได้อย่างมีความสุขเหมือนอยู่
บ้านของตนเอง ไม่มีการทะเลาะวิวาท หรือ ความขัดแย้งใด ๆ เกิดข้ึนภายในโรงเรียน นักเรียนส่วนใหญ่มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีการแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ มีการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยความเข้าใจ 
นักเรียนเป็นบุคคลที่ยอมรับและเห็นคุณค่าในความเป็นสังคม   พหุวัฒนธรรม เข้าใจและยอมรับบนความ
แตกต่างทางด้านสังคม ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นอย่างดี เห็นได้จากข้อมูล  X – RAY  และ RE- X – 
RAY  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 เป็นรายบุคคล ประจ าทุกปีการศึกษา และผลการประเมินการมี
ส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนด าเนินการจัดให้ 
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ตารางท่ี 27  แสดงการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  จ าแนกตามระดับชั้น 
และระดับคุณภาพ   

ระดับชั้น 
ค่า

เป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนที่ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย  

จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

นักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือ

เท่ากับ 
ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 

ม.1 ร้อยละ
100.00 

100 - - - - ร้อยละ  
100.00 ม.2 100 - - - - 

ม.3 100 - - - - 

ม.4 100 - - - - 

ม.5 100 - - - - 

ม.6 100 - - - - 

รวมร้อยละเฉลี่ย 100 - - - - 

 
3. แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
    3.1 สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
1)  นักเรียนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

ในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 
2)  นักเรียนภายในโรงเรียนมาจาก 4 จังหวัด

ชายแดนใต้ ซึ่งมีความหลากหลายทางสังคม 
และวัฒนธรรม แต่นักเรียนสามารถยอมรับ
และอยู่ร่วมกันได้ โดยปราศจากความขัดแย้ง
ให้พบเห็น 

3)  นักเรียนสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันภายใน
หอพักได้อย่างมีความสุข นักเรียนช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันเป็นอย่างดีทั้งรุ่นพ่ีและรุ่นน้อง ไม่มี
การแบ่งแยกระดับชั้นหรือจังหวัด 

4)  มีกิจกรรมหรือโครงการต่างๆที่นักเรียนได้
แสดงออกถึงความแตกต่างทางด้านต่างๆและ

1)  โครงการต่าง ๆ ควรจัดให้นักเรียนสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมได้ครบทั้ง 5 ระดับ ตามเกณฑ์พิจารณา 

2) จัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายเพ่ิมมากข้ึน
เพ่ือให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ความแตกต่าง 
และความหลากหลายทางสังคม ศาสนาและ
วัฒนธรรม สร้างเสริมให้ครอบคลุมทุกชั้นเรียน 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ได้รับการยอมรับบนความแตกต่าง และให้
เกียรติซึ่งกันและกัน  

5)  นักเรียนสามารถแสดงออกบนพื้นฐาน
วัฒนธรรมและสังคมท่ีหลากหลายทั้งด้าน
ความคิดและการวางตัว 

6)  นักเรียนร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและสังคม
ท้องถิ่นและปรับตัวได้อย่างกลมกลืนทั้งในและ 
นอกสถานศึกษาด้วยความเต็มใจเป็น
แบบอย่างที่ดีและสามารถแนะน าโน้มน้าวผู้อื่น
ให้เข้าใจ 

 

   3.2 วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะน ามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป 
  1) โครงการต่าง ๆ ควรจัดให้นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ครบทั้ง 5 ระดับ ตามเกณฑ์พิจารณา 
  2) จัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ความแตกต่างและ
ความหลากหลายทางสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม 
  3) เชิญผู้รู้/วิทยากรในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม  ในการสร้าง
ความตระหนักและความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และความหลากหลายสังคม ศาสนา  
และวัฒนธรรม 
 

5. ร่องรอยหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  1) เอกสาร X – RAY  และ RE- X – RAY  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 เป็นรายบุคคล 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ของคณะผู้บริหาร คณะครูที่ปรึกษา และครูหอพัก 
  2) รายงานสรุปผลการด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน และ ภาพกิจกรรม เช่น 
กิจกรรมค่ายสัมพันธ์นักเรียนใหม่ , กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ กิจกรรมกีฬา "แคแสดเกมส์ ครั้งที่ 21, กิจกรรมวัน
ไหว้ครู , กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์, กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา, กิจกรรมท าบุญโรงเรียน, กิจกรรมวันปีใหม่, 
กิจกรรม Big Cleaning Day,  กิจกรรมฟังบรรยายด้านสังคมศึกษา ภาษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม , 
กิจกรรมฟังบรรยายด้านบุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ์ ฯลฯ 
  3) ใบรับรองความประพฤตินักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
  4) ปฏิทินโรงเรียน / ภาพกิจกรรม 
  5) ข่าวกิจกรรมโรงเรียน จาก http://www.pccst.ac.th/ 
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มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน (1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน)  
4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม      
 1. กระบวนการ / วิธีการพัฒนา 

กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แห่ง  มีเป้าหมายการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการ
ปรับปรุง พัฒนาจากหลักสูตรการจัดการศึกษาแกนกลาง พ.ศ.2551 เป็นหลัก และได้พัฒนาปปรับปรุง โดย
ผ่านการรับรองจากผู้ทรงวุฒิ ในรายวิชาสุขศึกษาและรายวิชาพลศึกษา 

ค านิยาม สุขภาวะทางร่างกาย หมายถึง ภาวะที่มีความสมบูรณ์ ทางกาย จิต สังคม และปัญญา ความ
เฉลียวฉลาด เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวม และมีสุขภาพเกี่ยวข้องกับปัจจัย ด้านสุขภาพ การด าเนินกิจกรรม
ระหว่างการศึกษาเล่าเรียนของผู้เรียน ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย การเจริญเติมโตตามวัยเมื่อ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานขององค์กรหลักทางด้านสุขภาพ พร้อมกับการดูแลสุขภาพตนเอง และยอมรับ
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย 

ค านิยาม จิตสังคม หมายถึง ภาวะทางด้านจิตใจอารมณ์ของนักเรียน ที่แสดงออก ให้บุคคลอื่นเห็น ได้
จากสีหน้า แววตา ค าพูด น้ าเสียง อากัปกิริยา ท่าทาง และการแสดงออกด้านพฤติกรรม ซึ่งตัวบุคคลย่อมมี
ความแตกต่างกัน เป็นภาวะที่ด าเนินกิจกรรม ความเป็นอยู่ในวัยเรียน ขณะก าลังศึกษาในสถานศึกษา ส่งผลต่อ
ความคิด ทัศนคติ การรับรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อกัน มีสติปัญญา แรงดลใจ การตัดสินใจ และการ
ตอบสนองต่อ พฤติกรรมอ่ืนๆ ในชีวิตประจ าวัน และด าเนินภารกิจให้เกิดความสุข มีความคิดแง่บวกต่อ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงเสมอ 

กระบวนการ 
 1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของนักเรียน เน้นให้ความส าคัญตาม
หลักเกณฑ์มาตรฐานองค์กรด้านสุขภาพของวัยเรียน นักเรียนต้องรู้จักตนเองรู้การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ และสังคม และสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย ด าเนินชีวิตประจ าวันร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างผาสุก 
 2) การส ารวจสุขภาพตนเอง เพ่ือหาค่า น าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขภาพ ท าให้เกิด
การเอาใจใส่ ดูแลเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองเพ่ือป้องกันโรค  
 วิธีการพัฒนา 

1) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาสุขศึกษา หน่วยการเรียนการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 

2) ก าหนดการส ารวจ ส่วนสูง,น้ าหนัก รอบเอวของนักเรียนทุกระดับชั้นประจ าปี เพ่ือหาค่าดัดชีมวล
กาย เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 

3) ก าหนดการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-2-3 (3 รายการ) 
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4) ก าหนดการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-5-6 (มากกว่า 3 รายการ)  
5) ก าหนดการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อตามความเหมาะสม 
6) ก าหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความสมัครใจและมีความหลากหลายของกิจกรรม 

 
2. ผลการด าเนินงาน 
 1) นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกายสมบูรณ์  
 2) นักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดี 

3) นักเรียนมีสังคมแห่งการเรียนรู้ ด าเนินชีวิตปราศโรคภัย 
4) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษาด้วยความภาคภูมิใจ 
5) นักเรียนใช้เวลาว่าง ด้วยการเล่นกีฬา ใช้เวลาว่างเพ่ือดูแลสุขภาพตนเองสม่ าเสมอ 

 
ตารางท่ี 28  แสดงสุขภาวะทางร่างกาย จ าแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ   

ระดับชั้น 
ค่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนที่มีการรักษาสุขภาพกาย 
ของตนเองให้แข็งแรง จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ทีสู่งกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ด ี
ปาน
กลาง 

ก าลังพัฒนา 

ม.1 ร้อยละ 
100.00 

 

100 - - - - ร้อยละ 
100 ม.2 80 - - - - 

ม.3 80 - - - - 
ม.4 80 - - - - 
ม.5 80 - - - - 
ม.6 80 - - - - 
รวมร้อยละเฉลี่ย 100 -  - - 

 
ระบุข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองตามตารางนี้   
  1) บันทึกการวัดน้ าหนัก ส่วนสูง รอบเอว และดัชนีมวลกายของนักเรียนทุกคน 
  2) บันทึกการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลายทุกคน 
  3) บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความหลากหลายและเป็นประจ าสม่ าเสมอ 
  4) การแสดงข้อมูลและกราฟด้านสุขภาพของนักเรียน  เปรียบเทียบกับเกณฑ์อ้างอิงมาตรฐาน 
ของกรมอนามัย  
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  5) การแสดงข้อมูลค่าเฉลี่ย ร้อยละ ด้านสุขภาพของนักเรียน 
  6) การแสดงข้อมูลค่าเฉลี่ย ร้อยละ การเข้าร่วมกิจกรรมจิตสังคม 
 
ตารางที ่29  แสดงสุขภาวะทางจิตสังคม  จ าแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ   

ระดับชั้น 
ค่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนที่มีสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม 
และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย อยู่

ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข ไม่มีความขัดแย้งกับ
ผู้อ่ืน  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

นักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย 
ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี 

ปาน
กลาง 

ก าลังพัฒนา 

ม.1 ร้อยละ  
100 

100 - - - - ร้อยละ 
100 ม.2 100 - - - - 

ม.3 100 - - - - 
ม.4 100 - - - - 
ม.5 100 - - - - 
ม.6 100 - - - - 
รวมร้อยละเฉลี่ย 100  - - - 
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กราฟที่ 1 แสดงผลน้ าหนัก,ส่วนสูง,ดัชนีมวลกาย และรอบเอว
นักเรียนรายบุคคล 24 คน

ชั้น ม.1/1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล
ประจ าภาคเรียนที่ 1/2563

น้ าหนัก ส่วนสูง ดัชนีมวลกาย รอบเอว

 
ภาพที่ 16  แสดงผลน้ าหนัก,ส่วนสูง,ดัชนีมวลกาย และรอบเอว นักเรียนรายบุคคล 24 คน 
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1/1

เกณฑ์มาตรฐาน(กรมอนามัย 
เพศชาย 12 13ป)ี

 กราฟที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยผลน้ าหนัก,ส่วนสูง,ดัชนีมวลกาย,รอบเอว
นักเรียน 24 คน ชั้นม.1/1 โรงเรียนวิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล  

ภาคเรียนที1่/2563
 

เปรียบเทียบกับเกณฑ์อ้างอิงมาตรฐานการเจริญเติบโต  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณส

น้ าหนักเฉลี่ย ส่วนสูงเฉลี่ย ดัดนีมวลกายเฉลี่ย รอบเอวเฉลี่ย

ภาพที่ 17  แสดงค่าเฉลี่ยผลน้ าหนัก,ส่วนสูง,ดัชนีมวลกาย รอบเอว นักเรียน 24 คน 

0200

ผลการทดสอบ ครั้งที่ 1 ผลการทดสอบ ครั้งที่ 2

กราฟที่ 3 แสดงผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย การยืนกระโดดไกล                                                   
นักเรียนช้ันม.1/1 ชาย 12 คน  (2 ครั้ง) และหญิง 12 คน (2 ครั้ง)

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ภาคเรียนที1่/2563
เปรียบเทียบกับเกณฑ์อ้างอิง

ระยะที่ได้ นร.ชายเฉลี่ย (ซม.) ระยะที่ได้ นร.หญิง เฉลี่ย (ซม.)

ภาพที่ 18 แสดงผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย การยืนกระโดดไกล                                                 
นักเรียนชั้นม.1/1 ชาย 12 คน 
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กราฟที่ 4 แสดงผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย งอตัวไปข้างหน้า
นักเรียนช้ันม.1/1 ชาย 12 คน (2 ครั้งและหญิง 12 คน (2 ครั้ง)

โรงเรียนวิทยาศาคร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ภาคเรียนที่1/2563
เปรียบเทียบกับเกณฑ์อ้างอิงมาตรฐาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ระยะที่ได้ นร.ชาย เฉลี่ย (ซม.) ระยะที่ได้ นร.หญิง เฉลี่ย (ซม.)

ภาพที่ 19 แสดงผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย งอตัวไปข้างหน้า                                               

0.0010.00

ผลการทดสอบ ครั้งที่1ผลการทดสอบ ครั้งที่ 2

กราฟที่ 5 แสดงผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย เดิน วิ่ง 900ม. ( 2 รอบบริเวณร.ร.)
นักเรียนชั้น ม.1/1 ชาย,หญิง 24 คน (1 ครั้ง)

โรงเรียนวิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ภาคเรียนที่1/2563
เปรียบเทียบกับเกณฑ์อ้างอิงมาตรฐาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

นร.ชาย ใช้เวลา การเดิน วิ่ง เฉลี่ย  (นาท)ี นร.หญิง ใช้เวลา การเดิน วิ่ง เฉลี่ย  (นาท)ี

ภาพที่ 20  แสดงผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย เดิน-วิ่ง 900ม. ( 2 รอบบริเวณร.ร.) 
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ข้อมูลจิตสังคม ภายในโรงเรียน ปี 2563 

ล าดับ
ที ่

ระบบ/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายจ านวน

นักเรียน 

เปอร์เซ็นต์ นักเรียน 
ที่เข้าร่วม  

ต่อนักเรียนทั้งหมด 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
1. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เป็นรายบุคคล ด้วยการ X-Ray 
และ RE-X-Ray ขุ้อมูลนักเรียน
รายบุคคล 

นักเรียน ม.1-ม.6 
จ านวน 745 คน 

100 % ดี 

2. รายงานโครงการ “เปิดโลกกิจกรรม
ชุมนุม” ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา2563 

นักเรียน ม.1-ม.6 
จ านวน 745 คน 

100 % ดี 

3. ส่งเสริมศิลป์วัฒนธรรมท้องถิ่น        
วันสารทเดือนสิบ  

นักเรียน ม.5 ทั้งหมด 
จ านวน 146 คน 

100 % มากที่สุด 

4. รายงานโครงการลดเวลาเรียนเพ่ิม
เวลารู้ ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา2563 

นักเรียน ม.3 ทั้งหมด 
จ านวน 114 คน 

100 % ดีมาก 

5. สรุปโครงการ “การจัดกิจกรรมฟัง
บรรยายด้านพัฒนาบุคลิกภาพและ
ความฉลาดทางอารมณ์ (ความ
ฉลาดทางอารมณ์)”                          
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2563 

นักเรียน ม.1-ม.6 
จ านวน 745 คน 

100 % ดี 

6. ค่ายอิสลามน าชีวิต  
ปีการศึกษา 2563 

นักเรียน ม.1  
และ ม.4 

100 % มากที่สุด 

7. สรุปโครงการ “ทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  
ณ จังหวัดสงขลา และสตูล”                     
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563 

นักเรียน ที่เรียนวิชา
ทวารวดีศึกษา-อยุธยา

ศึกษา (ม.4) 
50 คน 

100 % ดีมาก 

8 ค่ายจุดประกายนักวิทยาศาสตร์     
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2563 
 

นักเรยีน ม.1 ทั้งหมด 
จ านวน 96 คน 

100 % มาก 
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ล าดับ
ที ่

ระบบ/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมายจ านวน

นักเรียน 

เปอร์เซ็นต์ นักเรียน 
ที่เข้าร่วม  

ต่อนักเรียนทั้งหมด 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
9. สรุปโครงการส่งเสริมความสามารถ

ด้านทักษะกีฬา ปีการศึกษา 2563 
(กีฬาสี) 

นักเรียน ม.1-ม.6 
จ านวน 745 คน 

100 % ดีมาก 

10 รายงานโครงการ “เปิดโลกกิจกรรม
ชุมนุม ” ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2563 

นักเรียน ม.1-ม.6 
จ านวน 745 คน 

100% ดี 

 
ข้อมูลร้อยละจิตสังคมจิตสาธารณะ ปี 2563 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
เป้าหมายจ านวนนักเรียน

ที่เข้าร่วมโครงการ 

เปอร์เซ็นต์ นักเรียน 
ที่เข้าร่วมโครงการ 
ต่อนักเรียนทั้งหมด 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1. โครงการจิตสาธารณะ
เพ่ือสังคม  
(ปลูกป่าชายเลน) 

นักเรียน ม. 3 ทั้งหมด 100 % ดีมาก 

2. โครงการจิตสาธารณะ
เพ่ือสังคม (พ่ีสอนน้อง) 

นักเรียน ม.6/1 
จ านวน26 คน 

100 % ดีมาก 

3. วิทยาศาสตร์สัญจร นักเรียน ม.6/4 และ 
ม.6/5 จ านวน 47 คน 

100 % ดีมาก 

4.  ICT สัญจรเพื่อน้อง  นักเรียน ม.6/2 
จ านวน23 คน 

100 % ดีมาก 

5.  โครงการห้องสมุด
เคลื่อนที่ 

นักเรียน ม.6/6 
จ านวน22 คน 

100 % ดีมาก 

6.  English on tour  
(6/3 และ นักเรียน AFS) 

นักเรียน ม.6/3  
จ านวน 25 คน  

และนักเรียน AFS 

100 % ดีมาก 
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. แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
   3.1 สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
1)  นักเรียน/ตัวแทน/สภานักเรียน เสนอความคิด 

และเสนอแนะ 
2)  นักเรียนมีความชื่นชอบและสนใจให้ความ

ร่วมมือดีมาก 
3)  นักเรียนเอาใจใส่ทุกกิจกรรม 
4)  เครื่องมือ / อุปกรณ์ การกีฬามีความพร้อม  

1)  ลดกิจกรรมที่ คล้ายคลึงกัน/เพ่ือลดเวลา 
2)  ควรสนับสนุนกิจกรรมที่ นร.ใส่ใจ / คิดริเริ่มเอง

และเป็นกิจกรรมใหม่ 
3)  พัฒนาวินัยต่อตนเอง 

 
   3.2 วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะน ามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป    

1) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพ้ืนที่ด้วยวิถีและนวัตกรรมในพ้ืนที่/เช่น ศึกษาอุทยานธรณีโลก 
  2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สืบสานปณิธานตามโครงการพระราชด าริ 
 3) การเข้าร่วมกิจกรรมภายในพื้นที่จังหวัดตนเอง เช่น กีฬา จิตสาธารณะ ร่วมกับองค์กร อ่ืนๆ 
 
4. นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดีด้านคุณภาพของผู้เรียน (ถ้ามี) 
 1) แนวคิด/สร้างสรรค์ อุปกรณ์ การจัดเก็บสิ่งเหลือใช้  
 2) แนวปฏิบัติ การดูแลสุขภาพ ด้วยเครื่องมือ การออกก าลังกายที่ทันสมัยและคิดค้นขึ้นเอง 
 
5. ร่องรอยหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  1) ข้อมูลผล น้ าหนัก ส่วนสูง รอบเอว ดัชนีมวลกาย เปรียบเทียบเกณฑ์อ้างอิงมาตรฐาน นร. ม1/1-1 
ภาคเรียนที่ 1/2563 
  2) ข้อมูลผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 3 รายการ นร. ม.1/1-1 ภาคเรียนที่ 1/2563 และ
ภาพประกอบ 
  3. ข้อมูลผลการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย งานกลุ่ม-เดี่ยว นร. ม.1/1-1 ภาคเรียนที่ 1-2/2563
ภาพประกอบ 
  4) ข้อมูล ภาพประกอบ จิตสังคมภายในสถานศึกษา และภายนอกสถานศึกษา (จิตสาธารณะ)  
ปีการศึกษา 2562-2563  
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รหัสคิวอาร์ (QR Code) 

QR Code ร่องรอยหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 

แสดงผลน้ าหนัก ส่วนสูง ดัชนมีวลกาย และรอบเอว  
ของนักเรียนรายบุคคล 

 
 

ภาพประกอบการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 
 

ค่า BMI ของนักเรียนรายบุคคล 
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  มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจดัการ 
ระดับคุณภาพ...ยอดเยี่ยม.... 

 

กระบวนการ/วิธีการพัฒนา  
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล มีการพัฒนาคุณภาพด้านกระบวนการบริหารและ 
การจัดการอย่างเป็นระบบ เนื่องจากเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น  
พ้ืนฐาน บริหารจัดการในลักษณะกลุ่มโรงเรียน  ภายใต้การก ากับของส านักบริหารความเป็นเลิศด้าน 
วิทยาศาสตร์ศึกษา (สบว.) มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและอุดมการณ์ในการพัฒนาผู้เรียนไว้  
ร่วมกันอย่างชัดเจน มีคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนและคณะท างานตามโครงสร้างการบริหารงานที่เป็น  
ระบบ มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ระยะ 3-5 ปีของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยร่วมกัน  
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ใช้กระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรแบบ มี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไปตามหลักการประกัน 
คุณภาพการศึกษา ทั้งการประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภายนอก ด าเนินการจัดการศึกษาตาม 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ มีการสร้างแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่หลากหลาย เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตาม 
เป้าประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดไว้ 4 มาตรฐาน คือ 1) คุณภาพของ 
นักเรียน2) กระบวนการบริหารและการจัดการ   3) กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ                                                        
4) ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบาย
ทางด้าน การศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัดด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพนักเรียน  รอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายมุ่งเน้นการส่งเสริมความสามารถพิเศษ ทางด้านคณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้กับนักเรียน มีการพัฒนาทางด้านวิชาการที่เข้มข้น การจัดการเรียนรู้ที่เน้น
นักเรียนเป็นส าคัญแบบองค์รวม (KPA) และสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 มีการจัดกิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผลโดยมีเป้าหมายให้ครู
ทุกคน ได้มีการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมตระหนัก และเห็นความส าคัญด้านจิตวิญญาณของความเป็นครู
ส่งเสริมให้ครูได้มีการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน วิชาชีพ โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อม ทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือ ต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัยต่อนักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยค านึงถึงความสะอาด เรียบร้อย ร่มรื่น และสวยงาม ภายในห้องเรียนมีสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ ได้แก่ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้อย่างเพียงพอกับ
นักเรียน และพร้อมใช้งาน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีการพัฒนาทั้ง
ในส่วนของอาคารเรียน อาคารประกอบ และอาคารหอพักของนักเรียน รวมทั้งจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุน การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา โดยการวิเคราะห์  
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ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของภารกิจทั้ง 5 กลุ่มงาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ จัดสรรเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ของกลุ่มงานใน
การน าไปใช้จัดกิจกรรมต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมีการนิเทศติดตาม การปฏิบัติงานตาม
นโยบายแผนและโครงการอย่างต่อเนื่อง มีการน าผลการประเมิน การปฏิบัติงานมาทบทวน และเป็นข้อมูลใน
การพัฒนาต่อไป  ดังนั้น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จึงมีคุณภาพด้าน กระบวนการ
บริหารและการจัดการในระดับ “ยอดเยี่ยม” 
 

1. กระบวนการ / วิธีการพัฒนา 
  สถานศึกษาด าเนินการก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบท 
ของสถานศึกษา  ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น  วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  นโยบายของ  
รัฐบาลและของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  โดยได้ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือการด าเนินงาน จัดท า 
แผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ ที่ผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการ 
สถานศึกษาท าให้สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน  มีประสิทธิภาพ  ส่งผลต่อ 
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการน าข้อมูลมาใช้ 
ในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  สถานศึกษามีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการให้กับผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  เชื่อมโยงกับชีวิตจริงพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา  และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน  จัด 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   และมีความปลอดภัย  
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา   
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  สตูล ใช้กรอบแนวคิดในการบริหารด้วยวงจรเดมมิ่ง  
(Deming cycle) ซึ่งมีรูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วย PCSHSST MODEL ดังนี้ 

PCSHSST MODEL 

 
ภาพที่ 21  รูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วย PCSHSST MODEL 
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 P = Professionality  
  ผู้บริหาร ครู และบุคลากร มีความเป็นมืออาชีพ 
 C = Collaboration      

เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ   
S = Smart                 

นักเรียน มีความสง่างาม และทันสมัย 
 H = Head Hand Health Heart  

บูรณาการในด้านสติปัญญา การลงมือปฏิบัติ การมสีมรรถนะทีแ่ขง็แรง  
และการสร้างแรงบันดาลใจ  

S = Sharing     
บริการความรู้ทางด้านวิชาการแก่สังคม 

 S  =  Science Based Management 
   การบริหารจัดการที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาสังคม 
T = Technology 

การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 

ภาพที่ 22  แสดงโมเดล/กระบวนการของระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
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ภาพที่ 23  แสดงกระบวนการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โรงเรียน มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

สามารถจัดการเรียนรู ้
และปฏิบตัิงานอย่างมปีระสทิธภิาพ 

บริหารจัดการศึกษา 
-ตามแนวการ
กระจาย 
อ านาจทางการศึกษา 
-หลักธรรมาภิบาล 

-เนน้การมีส่วนร่วม 
 
 

 

ผู้บริหาร 

มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
มีทักษะชีวิต และด าเนิน
กิจกรรมตามแนวพระราชด าร ิ

ครู 

การจัดการเรียนรู้ที่เน้น
นักเรียนเป็นส าคัญ 
แบบองค์รวม (KPA) 
และสอดคล้องกับทักษะ 
การเรียนรู ้ในศตวรรษที่ 21 
 

มุ่งเน้นทักษะและประสบการณ ์
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสิง่แวดล้อม 

สู่ความเป็นเลิศทางวชิาการ 

นักเรียน 
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ภาพที่ 24  แสดงกระบวนการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ผงักระบวนการบริหารและการจัดการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
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2. ผลการด าเนินงาน 
  2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน     
         โรงเรียนร่วมก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  ภารกิจ  และค่านิยมองค์กร รวมทั้ง โครงการ 
หรือกิจกรรมบางอย่างร่วมกับกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ที่ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบท 
ของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิ บัติทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลง โดยผ่านความเห็นชอบจากส านักบริหารความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา (สบว.) ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์  
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  เป็นโรงเรียนที่พัฒนานักเรียนให้มีจิตใจ บุคลิกลักษณะ  

อันพึงประสงค์ และมีคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ 
 

พันธกิจ (Mission) 
ด้านจิตใจ และบุคลิกลักษณะอันพึงประสงค์  
1. ปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา

หรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความเป็นผู้น า 
2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมรักการเรียนรู้ การอ่าน การเขียน การค้นคว้า อย่างเป็นระบบ มีความรอบรู้ 

และบูรณาการความรู้ได ้
3. สร้างจิตส านึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความเข้าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติ มี

ความรักและความภูมิใจในชาติบ้านเมืองและท้องถิ่น เป็นพลเมืองดียึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

4. สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณี และภูมิปัญญาไทย ตลอดจน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเจตคติท่ีดีต่อเพ่ือนร่วมโลกและธรรมชาติ 

5. ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตมุ่งที่จะท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมต้องการตอบแทนบ้านเมืองตามความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง 

6. ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี รักการออกก าลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งทั้งกาย  
และใจ  
 

ด้านคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ 
7. จัดหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้งในระดับเดียวกันกับ

นักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ 
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8. จัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณ
ของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นและนักพัฒนานวัตกรรมด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในระดับเดียวกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ 

9. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ 

10. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

11. พัฒนาระบบสนับสนุน การบริหารจัดการและภาคีเครือข่าย 
 

เป้าประสงค์ (Goals) 
1. เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ

ศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความเป็นผู้น า 
2. เพ่ือให้นักเรียนรักการเรียนรู้ การอ่าน การเขียน การค้นคว้า อย่างเป็นระบบ มีความรอบรู้ และ

บูรณาการความรู้ได้ 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีจิตส านึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความเข้าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์

ของชาติ มีความรักและความภูมิใจในชาติบ้านเมืองและท้องถิ่น เป็นพลเมืองดียึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

4. เพ่ือให้นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณี และภูมิปัญญาไทย 
ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเจตคติท่ีดีต่อเพ่ือนร่วมโลกและธรรมชาติ 

5. เพ่ือให้นักเรียนมีจิตมุ่งที่จะท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ต้องการตอบแทนบ้านเมืองตามความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง 

6. เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี รักการออกก าลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งท้ังกายและใจ  
7. เพ่ือให้มีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้งในระดับ

เดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ 
8. เพ่ือให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มี

จิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นและนักพัฒนานวัตกรรมด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในระดับเดียวกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ 

9. เพ่ือให้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ 

10. เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
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11. เพ่ือพัฒนาระบบสนับสนุน การบริหารจัดการและภาคีเครือข่าย 
 

ภารกิจของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
 1. เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยหลักสูตรเฉพาะ ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในลักษณะโรงเรียนประจ า 
 2. เป็นโรงเรียนที่รับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษในพ้ืนที่บริการ โดยเน้นการให้โอกาสนักเรียนผู้มี
ศักยภาพสูงด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ 
 3. เป็นโรงเรียนที่เน้นคุณภาพ ไม่เน้นปริมาณ  
 4. เป็นโรงเรียนต้นแบบของภูมิภาค  
 5. เป็นโรงเรียนที่ต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ 
  6. เป็นโรงเรียนที่เป็นศูนย์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ศึกษาในส่วนภูมิภาค (Regional Science Education 
Hub) เพ่ือให้บริการวิชาการและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ในพื้นที่บริการ 
  

ค่านิยมองค์กร 
 PCSHS 
 P  Professionality   มืออาชีพ 
 C Collaboration     ประสานความร่วมมือ 
 S Smart                ความสง่างาม/ทันสมัย 
 H Head Hand Health Heart บูรณาการสติปัญญา น าพาปฏิบัติ  

สมรรถนะแข็งแรง มีแรงบันดาลใจ  
  S Sharing    เอ้ืออาทรแบ่งปัน 
  
  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

1) โรงเรียนใช้หลักการบริหารคุณภาพ PDCA  โดยมีรูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วย 
PCSHSST MODEL ในการบริหารและจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  มีการน าข้อมูลมาใช้
ในการปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้   

2) โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงาน 5 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารวิชาการ  ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน  
ฝ่ายบริหารงานบุคคล  ฝ่ายบริหารงบประมาณ  และฝ่ายบริหารทั่วไป ที่เหมาะสม และครอบคลุมกระบวนการ
บริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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3) เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน บริหารจัดการใน
ลักษณะกลุ่มโรงเรียน  ภายใต้การก ากับของส านักบริหารความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา (สบว.)  

4) มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพ่ือก าหนดกลยุทธ์  
ในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในลักษณะองค์รวม  

5) มีการท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  โดยใช้กระบวนการบริหารเชิงคุณภาพ ใช้หลักการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ได้แก่ อนุกรรมการ ฝ่ายต่าง ๆ ของกลุ่มโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ฝ่ายบริหาร 5 ฝ่าย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน เครือข่าย ผู้ปกครอง 
และนักเรียน  

6) มีการจัดการประชุมครูและบุคลากรเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับโรงเรียน 
ชี้แจงภารกิจที่ได้รับมองหมายจากหน่วยงานต้นสังกัด และเพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่อง 

5) มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ิมเติมคือ “มาตรฐานที่ 4 ความเป็นเลิศทาง
วิชาการตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์”  

6) มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงาน และการพัฒนาต่อยอดในแต่ละภาค
การศึกษา โดยมีการเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ค าแนะน า การ
ด าเนินการในด้านต่างๆ ของโรงเรียน  

7) มีระบบนิเทศภายในโรงเรียนทีมีประสิทธิภาพ 
8) มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข็มแข็ง  มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับลักษณะของโรงเรียน

ประจ า 
9) มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
10) มีระบบพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ที่ยั่งยืน 

      
  2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย     
  1) มีการวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ  ของผู้เรียนรอบด้านตาม หลักสูตร
สถานศึกษาและ ทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่าง
ได ้
  2) มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ  ได้แก่  ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยพ่ี เลี้ยง ได้แก่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  และมหาวิทยาลัยทักษิณ เครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  โรงเรียนก าเนิดวิทย์  โรงเรียนรงเรียนอุบลรัตนราช
กัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง  โครงการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียน
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มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัดสตูล  รวมทั้งเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนใน
ต่างประเทศ 
  3) มีการจัดประชุมพัฒนาหลักสูตรร่วมกันกับครูในกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 
12 แห่ง  โดยผ่านระบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  โดยครูทุกสาขาวิชามีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนอง
จุดเน้นของโรงเรียน   
  4) มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับพันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนวิทยาศาสตร์ และมีการบูรณาการระหว่าง
ศาสตร์ 
  5) มีระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้มี
ความสามารถพิเศษซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์ 
  6) มีการจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมที่หลากหลาย เหมาะสมกับ
ธรรมชาติของเนื้อหาวิชาและผู้เรียน 
  7) จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ (โครงการสอน ) รวมทั้งการออกแบบเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลร่วมกับกลุ่มโรงเรียนทั้ง 12 แห่ง โดยมีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยงเป็นผู้ให้
ค าแนะน า ปรึกษา นอกจากนี้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ยังได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน โดยมีผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ คอยแนะน าให้ค าปรึกษาอย่างต่อเนื่อง  
  8) มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารอย่างน้อย 2 ภาษา 
 
  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   
  1) ครูร้อยละ 100.00 มีการพัฒนาตนเองโดย เฉลี่ยมากกว่า 20 ชั่วโมง ต่อคน/ปี เพื่อให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ตรงตามความต้องการของครู และสถานศึกษา 
  2) ครูและบุคลากรอย่างน้อยร้อยละ 80.00 ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพตามโครงการ
พัฒนาบุคลากร  และมีความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ    
  3) ครูทุกคนรวมกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเก่ียวกับปัญหาที่
เกิดข้ึนจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาระงานของนักเรียน ทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และระดับสาย
ชั้น ภายในโรงเรียน และระหว่างครูผู้สอนในสาขาวิชาเดียวกันของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ทั้ง 12 แห่ง     
 4) ครูเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ตามสาขาวิชาของตนเอง และสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รวมทั้งมีการปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนควบคู่กับ
เนื้อหาวิชา 
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   5) ครูแต่ละสาขาวิชาโดยมีความเชี่ยวชาญในการสอนโดยเป็นวิทยากรทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
  6) มีโครงการเพิ่มขวัญและก าลังใจครูซึ่งสนับสนุนให้ครูมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
  7) ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการศึกษาในวิชาชีพและวิชาชีพที่สูงขึ้นในโอกาสและเวลาที่
เหมาะสมเพื่อให้สามารถน าความรู้มาใช้ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้ดีขึ้น 

8) จัดกิจกรรมและขั้นตอนการท างานเพ่ือส่งเสริมให้ครูมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนให้เป็น
แบบอย่างที่ดีและเหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ เช่นมีการประเมินการจัดการเรียนการสอนของครู การประชุมนิเทศ
การปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจ 

9) จัดกิจกรรมและกระบวนการท างานให้ครูได้พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและก ากับดูแล
นักเรียนของโรงเรียนประจ าให้มีความประพฤติ ปฏิบัติสิ่งที่ดีงาม รักการเรียนรู้  เช่น การพัฒนาแผนการเรียนรู้ 
การดูแลนักเรียนและให้ค าปรึกษาของครูที่ปรึกษาและครูประจ าวิชา การจัดท าสื่อและเอกสารประกอบ       
การสอน 

10) โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียนส่งเสริมให้ครูได้เพ่ิมเติมความรู้จากวิทยากร ที่มีความสามารถ
ระดับประเทศ 
  11) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้เฉพาะทางและทักษะการปฏิบัติงานใน
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง เช่น ส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ โดยจัดสัมมนาทางด้านวิชาการ การ
อบรมเพ่ิมพูนความรู้ตามกลุ่มสาระ  
  12) การด าเนินการบริหารจ านวนบุคลากรให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนยึดหลักความ
พอเพียงและประสิทธิภาพเป็นส าคัญ เช่น จัดครูที่ปรึกษาครบทุกชั้น สัดส่วนครูต่อจ านวนนักเรียนมีความ
เหมาะสมตามเกณฑ์ คาบสอนเฉลี่ยของครูมีความเหมาะสม 
  13) จัดประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้และครูและบุคลากรทั้งโรงเรียนเดือนละ 1 ครั้ง 
  14) ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค” ทุกปีการศึกษา 
  15) ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าและตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบ” 
  16) ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education” 
 17) การจัดครูเข้าสอนในรายวิชาต่างๆ ในแต่ละภาคเรียน/ปีการศึกษา จะค านึงถึงสาขาวิชาที่ครูได้
ศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทเป็นส าคัญทุกรายวิชา 
 18) การด าเนินการบริหารจ านวนบุคลากรให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนยึดหลักความ
พอเพียงและประสิทธิภาพเป็นส าคัญ เช่น จัดครูที่ปรึกษาครบทุกชั้น สัดส่วนครูต่อจ านวนนักเรียนมีความ
เหมาะสมตามเกณฑ์ คาบสอนเฉลี่ยของครูมีความเหมาะสม 
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ภาพที่ 25  จ านวนชั่วโมงเฉลี่ยการอบรม ประชุม สัมมนา  
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 – 29 กุมภาพันธ์ 2564 

 
สาขาวิชา จ านวน ชม.เฉลี่ย 
ผู้บริหาร 237 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80 
คณิตศาสตร์ 97 
ต่างประเทศ 81 
ภาษาไทย 64 

สังคมศึกษา 59 
สุขศึกษา 101 
ศิลปะ 42 

การงานอาชีพ 36 
สนับสนุนการสอน 45 
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2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ     
  1) มีโครงและกิจกรรมในการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสั งคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย    
  2) มีค าสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลอาคารเรียนและอาคารประกอบอย่างครบถ้วน  

  3) มีการพัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม   รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคให้เหมาะสมและ
เพียงพอกับนักเรียนประจ า 

  4) มีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ส าหรับครูและนักเรียน 
 

  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้       
  1) มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาอย่างเพียงพอ  
  2) ครูผู้สอนมีคอมพิวเตอร์ เพ่ือสนับสนุนการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งงานการเรียนการสอน 
และงานอื่นๆ ที่รับผิดชอบ 
  3) ครูผู้สอนมีสื่อเทคโนโลยี  เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
  4) ครูผู้สอนมีการสร้างนวัตกรรม/ เทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  5) โรงเรียนมีทะเบียน แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา จ านวนมาก 
  6) มีวิธีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
โดยศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของภารกิจทั้ง 5 กลุ่มงาน และกลุ่มทั้ง 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
  7) มีกระบวนการจัดการ มีการพัฒนา ก ากับ ติดตาม ซ่อมบ ารุง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ครูผู้สอนมีความสะดวกในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบจัดการเรียน
การสอน  
  8) เสริมสร้างให้นักเรียนมีส่วนรวมในคิดค้น สร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม บุคลากร
ทางการศึกษาในกลุ่มงานต่างๆ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง มีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็วใน การ
รับส่งข้อมูลเป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งส่งผลให้นักเรียนได้รับการยกระดับในการเรียนรู้ การฝึกฝนผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท าให้ให้นักเรียนได้รับรางวัลในระดับต่างๆ ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพนักเรียน 
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  มาตรฐาน 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

เทียบกับ
เป้าหมาย 

มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุ 
2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน                                 ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุ 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา                                 ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุ 
2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม

หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย                                 
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุ 

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ                                ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุ 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ

จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ                                 
ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้                                

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุ 

 
3. แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
   3.1 สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา  

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
1)  โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ  

ที่ชัดเจน 
2)  โรงเรียนมีส านักบริหารงานความเป็นเลิศด้าน

วิทยาศาสตร์ศึกษา (สบว.) ซึ่งมีภารกิจในการบริหาร
จัดการกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย 

3) โรงเรียนค่อนข้างมีความพร้อมด้านทรัพยากร 
การบริหาร (4M) 

4)  โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาท่ีชัดเจน 

5)  โรงเรียนจัดการเรียนในลักษณะโรงเรียนประจ า
เหมาะสมกับการพัฒนานักเรียนให้เต็มศักยภาพ 

6) โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับ
หน่วยงาน/องค์กรภายนอกทั้งในประเทศและ

1)  พัฒนาครู บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้าน
วิชาชีพและมีอุดมการณ์ในการพัฒนา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ 

2)  ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับ
หน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 

3)  วิธีการ / แนวทาง ในการพัฒนานักเรียน
เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์และ   
พันธกิจให้มากข้ึน 

4) รูปแบบการพัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการ 
PDCA ในแต่ละฝ่ายงาน 

5)  ควรให้ครูมีการพัฒนาทางด้านวิชาการกับ
ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาเป็นรายบุคคล  
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ต่างประเทศ 

7)  มีหลักสูตรที่ตอบสนองจุดเน้นของโรงเรียน  
ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 

8)  มีการจัดท าเครื่องมือวัดและประเมินผลร่วมกัน     
ทั้ง 12 โรงเรียน 

9)  มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนานักเรียน 
ได้เต็มศักยภาพ และหลากหลาย  

10)  ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง โดยมี   
การวางแผนการจัดการเรียนรู้และก าหนดเป้าหมาย
ที่ชัดเจน และสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

11)  ครูมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา โดยการเข้ารับ
การอบรมตามสาขาวิชาที่สอน 

12)  ครูผู้สอนเป็นวิทยากรโอลิมปิกวิชาการ สอวน. 
ฟิสิกส์ เคมี  ชีววิทยา คอมพิวเตอร์  

13)  ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
14)  ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง  

โดยมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้และก าหนด
เป้าหมายที่ชัดเจน 

15)  มีแหล่งเรียนรู้ ห้องเรียน ห้องพิเศษต่างๆ  
ที่เหมาะสม ปลอดภัย และเพียงพอต่อการใช้งาน 

16)  มีวัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีความ
ปลอดภัย เพียงพอ พร้อมส าหรับการใช้งาน 

17)  โรงเรียนมีอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ได้ดี 

18)  โรงเรียนมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
โดยให้บริการแก่ครู นักเรียน บุคลากรภายใน
โรงเรียน และผู้มาติดต่อราชการ โดยการเชื่อมต่อ
แบบใช้สาย และแบบไร้สายครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
ของโรงเรียน 

6)  พ้ืนที่ในโรงเรียนน้อยเมื่อเทียบกับจ านวน
อาคารเรียนและอาคารประกอบ 

7)  การดูแลให้นักเรียนเข้าถึงสื่อเว็บไซต์ 
ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ ช่วงวัย             
และวุฒิภาวะ 

8)  ควรส่งเสริมให้ครูมีสื่อการเรียนรู้โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียน
การสอนที่สอดคล้องกับบริบทของรายวิชา
มากยิ่งขึ้น 

9)  กระจายสัญญาณการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้
ครอบคลุม รวดเร็วทั้งโรงเรียน 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
19)  โรงเรียนมีเว็บไซต์ในการเผยแพร่ข้อมูล 

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสนเทศต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน 
20)  โรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอในการสนับสนุนการ

บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    
    3.2 วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะน ามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป 
 1) ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและมีอุดมการณ์ในการพัฒนา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้น 
  2) ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 
และเหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 
  3) ส่งเสริมวิธีการ / แนวทาง ในการพัฒนานักเรียนเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
ให้มากขึ้น 
  4) พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการด้วยกระบวนการ PDCA  ภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
  5) ส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาทางด้านวิชาการกับผู้ เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาเป็นรายบุคคล  
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
  6) พัฒนาพ้ืนที่ ในโรงเรียนให้ ใช้ประโยชน์ ได้อย่างคุ้มค่าต่อการเป็นอยู่ของนักเรียนประจ า 
  7) ค้นหาแนวทางในการดูแลให้นักเรียนเข้าถึงสื่อเว็บไซต์ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ ช่วงวัย และวุฒิ
ภาวะ 
  8) ส่งเสริมให้ครูมีสื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้อง
กับบริบทของรายวิชามากยิ่งขึ้น 
  9) กระจายสัญญาณการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมรวดเร็วทั้งโรงเรียน   
  10) จัดอบรมครูผู้สอนในการสร้างสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามบริบทของรายวิชาเพ่ือยกระดับ 
การเรียนรู้ของนักเรียน  

11) จัดเวทีในระดับโรงเรียนให้ครูน าเสนอวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ครูเลือกใช้ในการพัฒนานักเรียน    
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4. นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดีด้านคุณภาพของผู้เรียน (ถ้ามี) 
         1) รูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วย PCSHSST MODEL 
  2) โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้ระบบ x-ray และ re-x-ray  
   
5. ร่องรอยหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  1) แผนกลยุทธ์กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ปีงบประมาณ 2563 – 2567 
   3) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2562 – 2565 
   4) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 – 2564 
   5) หลักสูตรกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
   6) รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561-2562 
   7) รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
   8) รายงานการประชุมบุคลากรประจ าเดือน 
   9)  รายงานการประชุมฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้  
  9) ปฏิทินปฏิบัติงานประจ าเดือน ประจ าปี   
   10) ค าสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานของบุคลากร 
   11) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรมการด าเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงาน 
ของข้าราชการครูและบุคลากร 
   12) แบบขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
   13) ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และค่าเป้าหมาย  
   14) ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   15) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
   16) โครงการประชุมเพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาต่อยอด 
   17) รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 
   18) ค าสั่งการปฏิบัติการสอน 
   19) ค าสั่งการปฏิบัติการฝึกซ้อม 
   20) สื่อ นวัตกรรม ของครูผู้สอน 
   21) รายงานผลการนิเทศติดตาม 
   22) ผลการสอบ O-NET 
   23) ผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย 
   24) ผลการสอบ CEFR 
   25) โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง และหน่วยงานอื่นๆ 
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   26) โครงการสนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน 
   27) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตร 
   28) โครงการสอนเสริมทางวิชาการ 
   29) โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   30) โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักเรียน 
   31) โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ 
   32) โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
   33) แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 
   34) ทะเบียนการใช้แหล่งเรียนรู้ 
   35) แบบสรุปข้อมูลจ านวนเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

36) เอกสารสรุปโครงการจัดสรรการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
37) เอกสารการก ากับติดตาม ซ่อมบ ารุง การจัดเทคโนโลยีสารสนเทศ 
38) เอกสารผลงานนักเรียนและความส าเร็จที่เกิดข้ึนจากการบริหารและการจัดการ 

  39) รางวัล เกียรติบัตร 
  40) โล่ เกียรติบัตร สถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARD  ประจ าปีการศึกษา 2561-2562 
  41) รหัสคิวอาร์ (QR Code) 
  42) ยูอาร์แอล (URL) 
  43) ภาพถ่าย 
 
 

รหัสคิวอาร์ (QR Code) 
QR Code ร่องรอยหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

แผนกลยุทธ์กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ 2563 – 2567 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2562 – 2565 
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QR Code ร่องรอยหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 2563 

 

 

แบบประเมินตนเองข้าราชการครู 
 
 

 

แบบประเมินตนเองลูกจ้างประจ า 

 

แบบประเมินตนเองพนักงานราชการ 
 
 
 

 

รางวัลความส าเร็จ  สถานศึกษา/ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน 

 

สรุปไปราชการ ปี 2563 (จ าแนกตามรายบุคคล) 

 

สรุปไปราชการ ปี 2563 (จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้) 



 99 
 

 

 

ยูอาร์แอล (URL) 
URL ร่องรอยหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

http://www.pccst.ac.th/pccst_calendar.html ปฏิทินประจ าปี 
http://www.pccst.ac.th/data/60-63.pdf ค าสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานของบุคลากร  

ปีการศึกษา 2563 
http://www.pccst.ac.th/data/61-63.pdf ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรมการด าเนินการประเมิน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงาน 
ของข้าราชการครูและบุคลากร 

http://www.pccst.ac.th/pccst_quality.html ข้อมูลย้อนหลังที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

http://www.pccst.ac.th/admin_team.html ทีมงานบริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย สตูล 

http://www.pccst.ac.th/pccst_charter.html โครงสร้างการบริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย สตูล 

http://www.pccst.ac.th/pccst_calendar.html ปฏิทินประจ าปี 
http://www.pccst.ac.th/pccst_journalSum.html สาร จ.ภ. สตูล รายปี  
http://www.pccst.ac.th/pccst_information.html ข้อมูลและสารสนเทศของโรงเรียน  
http://www.pccst.ac.th/pccst_Corona-19.html รวมข้อมูลการเรียนการสอนออนไลน์  
ภาพถ่าย 

 
ภาพที่ 26  สถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARD  ประจ าปีการศึกษา 2561-2562 
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ภาพที่ 27  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
ภาพที่ 28  การ  X-RAY และ RE-X-RAY   

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลตามระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

 

  
ภาพที่ 29  ประชุมครูและบุคลกรเป็นประจ า 

 
ภาพที่ 30 การประชุมเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัต  การ 

 

  
ภาพที่ 31  โครงการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการ 

และวิธีการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยไปยังโรงเรียน

ภาพที่ 32  เข้าร่วมน าเสนอสถานศึกษาต้นแบบ 
รางวัล IQA AWARD   

ประจ าปีการศึกษา 2561-2562 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ.  
ในจังหวัดสตูล 

 

 

  
ภาพที่ 33  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

และการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
 

  
ภาพที่ 34  แสดงกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 

  
ภาพที่ 35  การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติภายในโรงเรียน  
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ภาพที่ 36  การอบรมเตรียมความพร้อมในการเป็นวิทยากรโรงเรียนศูนย์ขยายผลฯ  

กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ในรูปแบบออนไลน์ 
  

  
ภาพที่ 37  อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 

 

  
ภาพที่ 38  การพัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ และกระบวนการจัดการขยะ 
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ภาพที่ 39  ห้องเรียนคุณภาพ  และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
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ภาพที่ 40  การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้                                
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  มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
  ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับคุณภาพ...ยอดเยี่ยม.... 
 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนที่มี  
ความสามารถพิเศษ ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจ านวนนักเรียน 24 คนต่อห้องเรียน มี 
ความพร้อมในด้านอัตราก าลังครูผู้สอน ครูผู้สอนมีคุณวุฒิ สอนตรงตามวิชาเอก มีการจัดท าและพัฒนา 
หลักสูตร วิเคราะห์หลักสูตร ตามมาตรฐาน จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ (โครงการสอน ) รวมทั้ง การ
ออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผลร่วมกับกลุ่มโรงเรียนทั้ง 12 แห่ง โดยมีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และ
มหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยงเป็นผู้ให้ค าแนะน าปรึกษา นอกจากนี้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ยังได้รับการพัฒนาองค์
ความรู้ กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยมีผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศ และต่างประเทศ คอยแนะน าให้
ค าปรึกษาอย่างต่อเนื่อง  
 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น 
ส าคัญ  มีการจัดการเรียนที่ครอบคลุมทั้ งความรู้  (K-Knowledge )  กระบวนการ (P-Process)  และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A-Attitude)  เช่น การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  โดยครูเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ กับทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลาย สอดคล้องกับเนื้อหา/สาระ และบริบท
ของนักเรียน เช่น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning การใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-
based Learning)  การสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-based Learning)  การทดลอง (Laboratory Method)  
เป็นต้น  ครูมีการเลือกใช้สื่อ เทคโนโลยีที่หลากหลายสอดคล้องกับรูปแบบ การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้นักเรียนเกิด
ความคิดรวบยอด (Concept) ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ครูจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข  เช่น การจัดกิจกรรม การเรียนรู้ที่กระตุ้นให้นักเรียนมีความอยากรู้อยากเห็น 
อยากแก้ปัญหา อยากแสวงหาค าตอบ สร้างบรรยากาศ ที่อบอุ่น ปลอดภัย ที่จะท าให้เด็กเป็นคนกล้าคิด กล้า
ตัดสินใจ กล้าที่จะคิดลองท าสิ่งต่าง ๆ สร้างบรรยากาศ ที่เป็นอิสระในการท าสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง และสร้าง
บรรยากาศแห่งการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน ครูมีการตรวจสอบและประเมินนักเรียนอย่างเป็นระบบ และน า
ผลมาพัฒนานักเรียน โดยใช้เครื่องมือ และวิธีการวัดผล/ประเมินผลที่หลากหลาย สอดคล้องกับเป้าหมายใน
การจัดการเรียนรู้  มีการใช้หลักสูตร กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  และจัดท าแผนการ
เรียนรู้ฉบับย่อเพ่ือใช้ร่วมกันทุกรายวิชา  ในแต่ละรายวิชาก าหนด กรอบการประเมินผลการเรียนรู้ที่ชัดเจน   
มีการประเมินทั้ง K P A  มีการจัดท าข้อสอบกลางภาคและปลายภาคส าหรับใช้ร่วมกัน  ตลอดจนน าผลการ
ประเมินเป็นข้อมูลสะท้อนกลับไปยังนักเรียน ผู้ปกครอง และน ามาร่วมกันพัฒนานักเรียนอย่างเป็นระบบ   
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ มีชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูทั้งในและนอกโรงเรียน  โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง
เรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ สื่อ การวัดผล/ประเมินผล  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับชั้นเดียวกันจนได้
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ชิ้นงานบูรณาการของนักเรียน  ดังนั้นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จึงมีคุณภาพในด้าน
กระบวนการจัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” 

1. กระบวนการ / วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยน าหลักสูตรสถานศึกษาลงสู่การ
ปฏิบัติในชั้นเรียนด้วยกระบวนการ PDCA + PLC ดังโมเดลต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 41  แสดงโมเดลกระบวนการจัดเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

Students 

หลักสูตร 

การวิเคราะห์/สรุป 
ผลการจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

การวัดผล/ประเมินผล 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

 
การวัดผล/ประเมินผล การนเิทศ/ติดตาม 

สื่อ/นวัตกรรม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
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1.1 Plan การด าเนินการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาร่วมกับการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล แล้วน าผล 

การวิเคราะห์มาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมถึงออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 

หลากหลายและพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมส าหรับจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดและลงมือปฏิบัติจริงใน 

ลักษณะ Active Learning และสามารถน าไปประยุกต์ในชีวิตจริงได้ 

1.2 Do การน าสื่อ/นวัตกรรมมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบไว้ 

อย่างเหมาะสมกับบริบทของนักเรียน และบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกอย่างเป็นระบบ 

1.3 Check การวัดผล/ประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายและสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ รวมถึงการ

นิเทศ/ติดตามการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ  

1.4 Act การวิเคราะห์/สรุปผลการจัดการเรียนรู้ส าหรับน าข้อมูลไปปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ให้นักเรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์   

1.5 PLC การรวมกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งภายใน 

และภายนอกโรงเรียน ด้วยกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนข้อมูล/ข้อคิดเห็นส าหรับน ามาพัฒนาการ 

จัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 

     โมเดลกระบวนการจัดเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ PDCA + PLC น าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย 

ของการบริหารสถานศึกษาด้วยรูป PCSHSST Model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 42 การบริหารสถานศึกษาด้วยรูป PCSHSST Model 
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2. ผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดของ 
หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน 
ชีวิตประจ าวันได้  ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และครูบางส่วนมีการเผยแพร่ ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย 
ตนเอง ครูมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินนักเรียนอย่างเป็นระบบ ใช้เครื่องมือ และวิธีการวัดและ 
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนและน าผลมาพัฒนา 
นักเรียน ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก นักเรียนรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครู
จัดท าชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

2.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ครูร้อยละ 91.25 จัดการเรียนรู้แบบ  Active Learning ที่ เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่า 

เนื้อหาวิชา โดยร่วมกันวิเคราะห์หลักสูตรกับกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง จัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์    แล้ว
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีเทคนิค/กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีกิจกรรมให้นักเรียน ได้ลงมือปฏิบัติ
จริง ฝึกการสังเกต ฝึกทักษะการคิด การตั้งค าถามการค้นหาค าตอบและสร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง  เช่น การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน การสอนแบบสะเต็มศึกษา  การสอนแบบ Inquiry-based Learning  
การสอนแบบ Role-play  การสอนแบบ Problem-based Learning เป็นต้น ครูมีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และมีการเผยแพร่ผลงาน/ บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก 

 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ด าเนินการจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กผู้มี  
ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอน 
ปลาย ตลอดจนกระจายโอกาสและเพ่ิมโอกาส ให้กับนักเรียนกลุ่มด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่ศึกษา
อยู่ในพ้ืนที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ได้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนที่มี
คุณภาพ  และโรงเรียนมีการให้บริการด้านวิชาการแก่โรงเรียนในพ้ืนที่บริการ (4 จังหวัดชายแดนภาคใต้) และ
จังหวัดใกล้เคียง โดยด าเนินการผ่านโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
 1) โครงการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนระดับ  

มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ในจังหวัดสตูล 11 โรงเรียน  

ซึ่งครูในโรงเรียนเป็นวิทยากรหลักและโรงเรียนเป็นศูนย์อบรมขยายผลให้แก่ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ 

เคมี และชีววิทยา เป็นการเปิดโอกาสให้ครูได้พัฒนาความรู้และทักษะส าหรับน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน 

การสอนให้แก่นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา        
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ตอนปลายได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ดีขึ้น ได้ฝึกการสังเกต ฝึกทักษะการคิด     

การตั้งค าถาม และการค้นหาค าตอบด้วยตนเอง เป็นการวางรากฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ดี อีกทั้งยังเป็น          

การสร้างผู้น าเครือข่ายในท้องถิ่นที่ช่วยผลักดันให้โรงเรียนต่าง ๆ ตื่นตัวและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

วิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ  รวมถึงโรงเรียนได้มีการลงพ้ืนที่นิเทศติดตามกับโรงเรียนที่  

เข้าร่วมโครงการภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพ่ือน าผลการนิเทศมาร่วมแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน 

การสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยการด าเนินการจัดอบรมให้กับครูโรงเรียนต่าง ๆ ด าเนินการเป็น 3 ระยะ 

 -  ระยะที่ 1 จัดการอบรม 2 ครั้ง ในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ให้กับ

ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   

 -  ระยะที่ 2 จัดการอบรม 2 ครั้ง ในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  

ให้กับครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   

 - ระยะที่ 3 จัดการอบรม 2 ครั้ง ในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ให้กับ

ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   

 2) โครงการบริการด้านวิชาการในลักษณะสัญจรไปยังโรงเรียนที่ไม่มีความพร้อมโดยให้นักเรียนใน 
โรงเรียนไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้และเสริมประสบการณ์ให้กับน้อง ๆ โรงเรียนประถมศึกษาที่ด้อยโอกาส เพ่ือ
ปลูกฝังจิตสาธารณะและการเป็นผู้ให้  ให้กับนักเรียนในโรงเรียน  

  3) โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ได้มีโอกาสมาใช้ห้องปฏิบัติการทาง 
วิทยาศาสตร์ ในการท ากิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์  โดยมีครูในโรงเรียนเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง   

ที ่ รายการ 
ร้อยละการด าเนินงาน 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

1 ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 100 100 100 
2 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning  80 90 100 
3 ครูมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้/วิจัยในชั้นเรียน 75 80 85 
4 ครูมีการเผยแพร่ผลงาน/บริการวิชาการแก่

หน่วยงานภายนอก 
50 60 80 

สรุป 78.75 85.00 91.25 
 

 ปีการศึกษา 2563 ครูร้อยละ 91.25 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” 
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2.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
     ครูร้อยละ 95 ผลิตและใช้สื่อการสอนที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้  

โดยสื่อการสอนที่ใช้ ประกอบด้วย ใบงาน ใบความรู้ แบบฝึกทักษะ วิดีโอ เกมต่าง ๆ แอปพลิเคชันต่าง ๆ  
Google Suite และแบบทดสอบทั้งในรูปแบบเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น นอกจากนี้ครูทุกคนจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เช่น อุทยานธรณีสตูล ครูมีการมอบหมาย
งานให้นักเรียนจัดท าการศึกษาค้นคว้าจากศูนย์ข้อมูลสารสนเทศที่หลากหลาย  เช่น ศูนย์วิทยบริการ 
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียนรู้พฤกษศาสตร์ ห้อง Fab Lab 
ห้องอัลฮัมสโตย (ข้าวพ้ืนเมือง)  Machine Shop  ป้ายนิเทศบริเวณอาคาร/หน้าชั้นเรียน แผ่นป้ายความรู้    
เป็นต้น 

 

ที ่ รายการ 
ร้อยละการด าเนินงาน 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

1 ครูผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมทั้งภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

85 90 95 

2 ครูมีการมอบหมายงานให้นักเรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 

85 90 95 

สรุป 85 90 95 
 

 ปีการศึกษา 2563 ครูร้อยละ 95 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   
อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม”   
 

2.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
     ครูทุกคนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่เป็นระบบ จัดท าเอกสารชั้นเรียนอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

มีการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล และน าผลการวิเคราะห์นักเรียนไปออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับความสามารถ ความต้องการ และสภาพบริบทของนักเรียน มีการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็น
ระบบ โดยมีการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองนักเรียนในหลายช่องทาง ได้แก่ ทางโทรศัพท์ ทาง Facebook กลุ่ม 
Line ผู้ปกครอง และการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ครูทุกคนด าเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ เนื่องจาก
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สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง แล้วจัดท า
ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนเป็นรายบุคคล ส าหรับน ามาใช้ในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   

ที ่ รายการ 
ร้อยละการด าเนินงาน 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา  
2563 

1 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 100 100 100 
2 นักเรียนรักท่ีจะเรียนรู้ และเรียนร่วมกันอย่างมี

ความสุข 
100 100 100 

สรุป 100 100 100 
 ปีการศึกษา 2563 ครูทุกคน (ร้อยละ 100) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก อยู่ในระดับ
คุณภาพ “ยอดเยี่ยม”   
 

2.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ครูทุกคนมีการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเป็นระบบ แบ่งสัดส่วน
ของการประเมินผลก่อนกลางภาค กลางภาค หลังกลางภาค และปลายภาคอย่างชัดเจน ในแผนการจัดการ
เรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนฉบับย่อ (Course Syllabus)  ครูทุกคนใช้เครื่องมือวัดและวิธีการ
ประเมินผลที่หลากหลาย เหมาะสม/สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การทดสอบด้วยแบบทดสอบกลาง
ภาคและปลายภาคที่มีคุณภาพ ซึ่งจัดท าร่วมกันกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง และ
ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ  นอกจากนี้มีการประเมินจากการปฏิบัติจริง (Performance Assessment)  
และการประเมินชิ้นงาน  มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน และแจ้งผลการประเมินให้ผู้ปกครองทราบ เพ่ือให้
พัฒนา/ยกระดับคุณภาพนักเรียน 

ที ่ รายการ 
ร้อยละการด าเนินงาน 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

1 ครูออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนอย่างเป็นระบบ 

100 100 100 

2 ครูใช้เครื่องมือและวิธีการวัดผล/ประเมินผลที่
เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ 

100 100 100 

3 ครูให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนและผู้ปกครอง 
เพ่ือน าผลมาพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

100 100 100 

สรุป 100 100 100 
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 ปีการศึกษา 2563 ครูทุกคน (ร้อยละ 100) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม”  
 

2.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
  ครูทุกคนรวมกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเกี่ยวกับปัญหาที่ 
เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาระงานของนักเรียน ทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และระดับสาย 
ชั้น ภายในโรงเรียน ในวันศุกร์ จ านวน 1 คาบ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม PLC ร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น 
กิจกรรม PLC ระหว่างครูผู้สอนในสาขาวิชาเดียวกันของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง  
และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยร่วมจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ สังเกตการสอน สะท้อนผลการ สังเกต
การสอน  พัฒนาสื่อ/นวัตกรรม  และแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน  นอกจากนี้ครูทุกคน ได้รับการพัฒนา
ความรู้ที่ตรงกับความต้องการของตนเองและโรงเรียน และน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ใน การพัฒนาการจัดการเรียน 
การสอน และขยายผลไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสตูล 
 

ที ่ รายการ 
ร้อยละการด าเนินงาน 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

1 มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครู เพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

100 100 100 

2 นวัตกรรมที่เกิดจากกิจกรรม PLC 100 100 100 
สรุป 100 100 100 

 ปีการศึกษา 2563 ครูทุกคน (ร้อยละ 100)  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ 
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม”   
 

 มาตรฐาน 
ค่า 

เป้าหมาย 
ผลการ 
ประเมิน 

เทียบกับ 
เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีน
เป็นส าคัญ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุ 

     3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุ 

     3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ 
ต่อการเรียนรู้                                               

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุ 
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 มาตรฐาน 
ค่า 

เป้าหมาย 
ผลการ 
ประเมิน 

เทียบกับ 
เป้าหมาย 

     3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุ 
     3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผล 
มาพัฒนาผู้เรียน  

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม บรรลุ 

     3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ 
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม บรรลุ 

 
3. แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
   3.1 สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา  

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

1)  เป้าหมายของหลักสูตรส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นัก
ประดิษฐ์ นักคิดค้นและนักพัฒนาด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท าให้ครูสามารถออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมทักษะการคิด 
การปฏิบัติจริง  และสามารถน าความรู้/ทักษะไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้  

2)  ครูรวมกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความ
เชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชา ในกิจกรรมการพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้ และการออกข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค 
เพ่ือใช้ร่วมกันกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง ท าให้ครูมีความม่ันใจในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 

3)  การบริการทางวิชาการ โดยครูในโรงเรียนเป็นวิทยากรให้
ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับครูโรงเรียนต่าง ๆ 
ในจังหวัดสตูล และจังหวัดใกล้เคียง และบริการให้นักเรียน
โรงเรียนต่าง ๆ มาใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือ
ทดลอง/ท ากิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 

1)  ควรพัฒนาครูให้มีการจัดท าวิจัยในชั้น
เรียนเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพ และยกระดับผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียน 

2)  ควรพัฒนาครูด้านการจัดท าสื่อ/
นวัตกรรม/เทคโนโลยีที่ส่งเสริมการจัด 
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน
ปัจจุบัน 
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       3.2 วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะน ามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป    

          1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ/ส่งเสริมให้ครูมีผลงานวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มี

ประสิทธิภาพ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 

          2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าสื่อ/นวัตกรรม/เทคโนโลยีที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

 

4. นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดีด้านคุณภาพของผู้เรียน (ถ้ามี) 

        1) แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินการเรียนรู้ฉบับย่อ  

        2) เครือข่ายขยายผลทางวิชาการ 

 

5. ร่องรอยหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
    5.1 หลักสูตรสถานศึกษา 
 5.1.1 หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2554 (ฉบับ
ปรับปรุง พุทธศักราช 2561) 
 5.1.2 หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2560 (ฉบับ
ปรับปรุง พุทธศักราช 2561) 
 5.1.3 สาระท้องถิ่นอุทยานธรณีสตูล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สงขลา สตูล 
 

 
 
 
 
 

 
  
 

 
 

ภาพที่ 43  หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  
 

ม.ปลาย ม.ต้น สาระท้องถิ่น 
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    5.2 ระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
    5.3 แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
    5.4 รายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
          5.4.1 รายงานการนิเทศ/ติดตามการจัดการจัดการเรียนการสอน 
          5.4.2 รายงานโครงการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ในจังหวัดสตูล 11 
โรงเรียน  
    5.5 ร่องรอยหลักฐานอ่ืน ๆ 

 
19 - 21 เมษายน 2564 

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ฉบับย่อ     

ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ กลุ่ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์     

 
วันท่ี 3 - 5 ธันวาคม2563  

นักเรียนช้ัน ม. 4 เข้าร่วมกิจกรรม 
ค่ายวิชาการและฝึกประสบการณง์านวิจัย  

ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ 
ราชวิทยาลัย สตูล, แหล่งเรียนรู้       
ต.บ้านขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า และ 

แหล่งเศรษฐกิจ จังหวัดตรัง 

 
วันท่ี 3 - 5 ธันวาคม 2563  

นักเรียนช้ัน ม.2 เข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ - เนตรนารี สามญัรุ่นใหญ่  
ณ ค่ายรตันพล อ.คลองหอยโข่ง  

จ.สงขลา 

 
วันท่ี 3 - 5 ธันวาคม 2563    นักเรียน

ช้ัน ม.3 เข้าร่วมค่ายวิชาการ "ค่าย

 
วันท่ี 3 - 4 ธันวาคม 2563  

นักเรียนช้ัน ม.1 เข้าค่ายวิชาการ  

 
วันท่ี 3 - 4 ธันวาคม 2563  

นักเรียนช้ัน ม.5 เข้าค่ายโครงงาน
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และ
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ศาสตร์พระราชา"  
ณ แหล่งเรียนรู้ นาโปแก อ.ควนขนุน  
จ.พัทลุง, สวนลุงนวย : ศูนย์เรียนรู้

เกษตรผสมผสานตามปณิธานพ่อหลวง 
ร.9 จังหวัดพัทลุง และร.ร.จ.ภ.สตลู 

จุดประกายนักวิทยาศาสตร์  
ณ โรงไฟฟ้าจะนะ,  

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  

จ.สงขลา 

เทคโนโลยี ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล 
 
 

 

 
วันท่ี 14 - 15 พฤศจิกายน 2563 

นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย สตูล เข้าร่วมการแขง่ขันใน
โครงการประกวดการเขียนแผนธุรกิจเชิง

สร้างสรรค ์
PIM Innovation Biz Plan Challenge 
2020 ณ โรงแรมลีการ์เด้นพลาซ่า อ.

หาดใหญ่ จ.สงขลา  
ผลการแข่งขัน คือ 

ชนะเลิศเป็นตัวแทนภาคใต้  
ทั้ง 2 ทีม คือ 

ทีม Lemniscate และ ทีม PCSHSST 
DKTY และได้ไปร่วมแข่งขันต่อ 

ในระดับประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร 

 
วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2563  

13.30 - 17.00 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาหลักสตูรการจัดการเรยีนการ

สอน  
ภาคเรยีนที่ 1/2563 และ 

การบูรณาการชิ้นงาน  
ภาคเรยีนที่ 2/2563  

ณ ห้องประชุมเสมด็ขาว ร.ร.จภ.สตูล 

 
วันท่ี 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 
2563 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลยั สตลู จัดคา่ย
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษ SME integrated 

Camp 2020  ใหกั้บนักเรยีน ม.1 
ห้อง SME โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก 
จ.พัทลุง ณ เขาชันรีสอร์ท อ.ปาก

พะยูน  จ.พัทลุง 

 
วันท่ี 27 ตุลาคม 2563 นักเรียน  

ช้ัน ม.1 ห้อง SME โรงเรียนมัธยมเกาะ
หมาก จ.พัทลุง จ านวน 25 คน , 

นักเรียนช้ัน ม.1 ห้อง SME จ านวน 50 
คน และ ม.4 ห้อง SME จ านวน 25 คน 

 
วันท่ี 17 - 18 ตุลาคม 2563  

นักเรียนช้ัน ม.4/โอเมก้า เข้าค่าย Math
Gifted ม.ปลาย ภาคใต้  
ณ โรมแรมล าป ารีสอร์ท 

 อ.เมือง จ.พัทลุง 

 
วันท่ี 16 ตุลาคม 2563  

14.30 - 17.00 น. 
 นิทรรศการเปิดโลกชุมนุม  

ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
ณ เวทีวิทยาศาสตร์ ร.ร.จ.ภ.สตูล 
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โรงเรียนอุบลรตันราชกัญญาราช
วิทยาลัย พัทลุง จ.พัทลุง  

เข้าฝึกปฏิบตัิการทางวิทยาศาสตร ์         
ณ ร.ร.จ.ภ.สตลู 

 
วันท่ี 15 ตุลาคม 2563  
เวลา 13.30 - 17.00 น.  

นักเรียนช้ัน ม.6          
 ปีการศึกษา 2563 จัดกิจกรรม ตลาด
นัดนวัตกรรม ( Innovations Market) 
ณ ลานเวทีวิทยาศาสตร์ ร.ร.จ.ภ.สตูล 

 
วันท่ี 10 ตุลาคม 2563 นักเรียนช้ัน ม.1 
เข้าค่าย Foreign Language Camp 

2020 ณ ลานเวทีวิทยาศาสตร์  
ร.ร.จภ.สตูล 

 
วันท่ี 9 ตุลาคม 2563  

09.00 - 16.00 น. และ  
19.00 - 22.00 น.  

จัดกิจกรรมวันอาซูรอ ณ บริเวณ
อาคารละหมาดและลานเวที
วิทยาศาสตร์ ร.ร.จภ.สตลู 

 
วันท่ี 9 ตุลาคม 2563  
09.00 - 12.00 น.  

กิจกรรมสาธิตการท าขนมพ้ืนเมือง ขนม
เจาะหู ขนมต้ม ขนมเทียน ย้อนรอย

ประเพณีวัุนสารทไทย  
ณ ลานเวทีวิทยาศาสตร์ ร.ร.จภ.สตูล 

 
วันท่ี 8 ตุลาคม 2563  

13.00 - 15.00 น. นักเรียนช้ัน ป.6 
โรงเรียนสายเพชรศึกษา 60 คน ศึกษาดู
งานห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อ
สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนต่อด้าน

วิทยาศาสตร์  
ณ ร.ร.จภ.สตลู 

 
วันท่ี 19 - 21 กันยายน 2563  

นักเรียนช้ัน ม.4 จ านวน 50 คน  
ศึกษาแหล่งเรยีนรู้ทางประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาและ
จังหวัดสตลู อาทิ อุโมงค์เขาน้ าค้าง,
พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา จ.สงขลา, 

พิพิธภัณฑ์อุทยานธรณีสตูล, 
สวนควนข้อง, ผ้ามัดย้อม จ.สตูล 
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วันท่ี 23 กันยายน 2563  

08.00 - 16.00 น. นักเรียนช้ัน ม.6/6  
จัดกิจกรรม โครงการห้องสมดุสญัจรเพื่อ

น้อง  ประจ าปีการศึกษา 2563  
ณ โรงเรียนบ้านโคกประดู่  

อ.เมือง จ.สตลู 

 
วันท่ี 23 กันยายน 2563  

08.00 - 16.00 น. นักเรียนช้ัน ม.6/5 จัด
กิจกรรม โครงการพีส่อนน้อง กิจกรรมค่าย

วิทยาศาสตร์สญัจรเพ่ือน้อง ประจ าปี
การศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านควนขัน 

อ.เมือง จ.สตลู 

 
วันท่ี 23 กันยายน 2563  

08.00 - 16.00 น. นักเรียนช้ัน ม.
6/4 จัดกิจกรรม โครงการพี่สอนนอ้ง 
กิจกรรมคา่ยวิทยาศาสตร์สญัจรเพ่ือ

น้อง ประจ าปีการศึกษา 2563  
ณ โรงเรียนบ้านนาลาน อ.เมือง จ.

สตูล 
 
 

 
วันท่ี 23 กันยายน 2563 นักเรียนช้ัน ม.
6/3 จัดกิจกรรม โครงการพี่สอนนอ้ง ณ 

โรงเรียนบ้านไร่ อ.ท่าแพ จ.สตลู 

 
วันท่ี 23 กันยายน 2563  

08.00 - 16.00 น. นักเรียนช้ัน ม.6/2 จัด
กิจกรรม โครงการพีส่ออนน้อง กิจกรรม 

ICT สัญจรเพื่อน้อง  
ประจ าปีการศึกษา 2563  
ณ โรงเรียนบ้านดาหล า  

ต.เขาขาว อ.ละงู  จ.สตูล 
 
 

 
วันท่ี 23 กันยายน 2563  

08.00 - 16.00 น. นักเรียนช้ัน ม.
6/1 จัดกิจกรรม โครงการพี่สอนนอ้ง 

ประจ าปีการศึกษา 2563  
ณ โรงเรียนบ้านแป-ระใต้  

อ.ท่าแพ จ.สตูล 
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วันท่ี 12 กันยายน 2563  

นักเรียน ม.2 และ ม.3 โครงการ 
Education Hub เข้าร่วมกจิกรรม 

English Camp 2020 
 ณ ร.ร.จ.ภ.สตลู 

 
วันท่ี 12 - 13 กันยายน 2563 นักเรียนช้ัน 
ม.4 ร่วมกิจกรรมการถอนกล้าและด านา 

รายวิชา ข้าวไทย  
ณ บ้านโคกประดู่ ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตลู 

 
วันท่ี 9 กันยายน 2563 เวลา 10.00 

- 12.00 น. ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) โดยคณะกรรมการเข้าตรวจ
ผลงานนักเรียน โครงงานระบบลอก

คราบปูอัติโนมัตผิ่านแอพลิเคช่ัน  
การประกวดโครงงาน Fablab 2020 
รอบระดับชาติ ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล และ

ฟาร์มปูนิ่ม บ้านหัวทาง อ.เมือง  
จ.สตลู 

 

 
วันท่ี 9 กันยายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ส านักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา สพฐ. (สบว.) โดย ดร.

กานจุลี ปัญญาอินทร์ และคณะ ได้มานิเทศและตดิตามการด าเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
ณ ร.ร.จ.ภ.สตลู 
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  มาตรฐานท่ี 4  ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
  ตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 

ระดับคุณภาพ...ยอดเยี่ยม.... 
 
 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์สังกัดส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  บริหารจัดการในลักษณะกลุ่มโรงเรียน  ภายใต้การก ากับของส านักบริหาร 
ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา (สบว.) มีภารกิจในการจัดการศึกษาด้วยหลักสูตรเฉพาะ ส าหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ิมเติม 
คือมาตรฐานความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์  ทั้งนี้เพ่ือพัฒนานักเรียน ผู้มี
ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไปสู่ความเป็นนักวิจัย  นักประดิษฐ์  นักคิดค้น ทางด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความสามารถระดับสูงเทียบเคียง กับนักวิจัยชั้นน าของนานาชาติ มี
จิตวิญญาณมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ  มีเจตคติที่ดีต่อเพ่ือนร่วมโลกและ ธรรมชาติ  สามารถสร้างองค์ความรู้
ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับประเทศชาติ  และ สังคมไทยในอนาคต  ช่วยพัฒนา
ประเทศชาติให้สามารถด ารงอยู่และแข่งขันได้ในประชาคมโลก  เป็นสังคมผู้ผลิตที่ มีมูลค่าเพ่ิมมากขึ้น  สร้าง
สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  สังคมแห่งคุณภาพและแข่งขันได้  และสังคมที่ยั่งยืน พอเพียง  มีความ
สมานฉันท์เอ้ืออาทรต่อกัน ปัจจัยหรือเงื่อนไขที่จะท าให้การด าเนินงานของโรงเรียนบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ เช่น มี
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกนักเรียนมีความเที่ยงและมีความเชื่อถือได้ เป็นไปตามหลักวิชาการ นักเรียนที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนตามโครงการนี้เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่าง
แท้จริง  มีหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นเป็นการเฉพาะส าหรับนักเรียนซึ่ง
เป็นหลักสูตรที่สนองตอบต่อความสามารถและความต้องการของนักเรียนเป็นรายบุคคล  ช่วยให้นักเรียนค้นพบ
ตนเอง ว่ามีความถนัดและความสนใจทางด้านใด  มีความรู้ความเข้าใจถึงธรรมชาติและลักษณะของอาชีพที่
หลากหลาย  โดยเฉพาะอาชีพที่ต้องใช้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน 
และอาชีพของการเป็นนักวิจัย  นักประดิษฐ์ นักคิดค้น  ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีครู  มี
การบริหารจัดการ  และมีทรัพยากรสนับสนุนที่เหมาะสมเพียงพอ  ครูและผู้บริหารมี ความตระหนัก  มีความรู้
ความเข้าใจ  มีความเชื่อ  มีศรัทธา  เห็นคุณค่าและความส าคัญของการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถ
พิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีความรู้  มีความสามารถและมีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน  และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนมีอุดมการณ์และคุณลักษณะตามอุดมการณ์และเป้าหมายใน 
การพัฒนานักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง ตามรายละเอียด  ดังนี้ โรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียน
ได้รับทุนการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะทุนการศึกษาต่อทางด้าน



 121 
 

 

 

คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเป็นนักวิจัยตามเป้าหมายของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์  โรงเรียนมีนโยบายในการส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆ ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ โดยด าเนินการผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการสนับสนุนการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการของนักเรียน จัดงาน จภ.วิชาการ (PCCST  ACADEMIC  FESTIVAL) จัดงาน PCCST Science  Fair  
ส่งเสริม และสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ และสนับสนุนการ
ฝึกซ้อมนักเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับต่างๆ  ส่งเสริมให้นักเรียนได้มี
โอกาสในการประกวดโครงงานในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ โดยการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นนักเรียนโดย
การพาไปดูการจัดแสดงโครงงานในเวทีต่างๆ  ประชาสัมพันธ์  และรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมประกวดโครงงาน
ในเวทีต่างๆทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนมีความสุขในการท าโครงงานและอยาก
พัฒนาโครงงานให้สามารถน าไปเข้าร่วมประกวดในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติให้มากขึ้น โรงเรียนมีนโยบาย
ในการส่งเสริมให้ครูได้จัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active Teaching & Learning โดยด าเนินการให้ครูทุก
คนส่งแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Teaching & Learning แล้วน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จริงใน
ห้องเรียนจริง ซึ่งเน้นกระบวนการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้เป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน สนับสนุน
ให้ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียนการสอน มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการในประเทศ และต่างประเทศผ่านกิจกรรม และโครงการที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้นักเรียนทุกคน
ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ โดยการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม สร้างความเข้าใจและ
ตระหนักถึงความส าคัญของโครงการ สอวน . เพ่ือพัฒนาการศึกษาสู่ ระดับนานาชาติ ต่อไป จาก
กระบวนการพัฒนาดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ประเมินผลความเป็นเลิศ
ทางวิชาการตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ในระดับ “ยอดเยี่ยม” 
 
ผลการด าเนินงาน 

มาตรฐาน 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

เทียบกับ
เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 4 ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุ 

4.1  ทุนการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ดี ปานกลาง ไม่บรรลุ 
4.2  ผลงาน/ โครงงานนักเรียนที่ได้รับจากการแข่งขันในระดับชาติ ดี ดี บรรลุ 
4.3  ผลงาน/ โครงงานนักเรียนที่ได้รับจากการแข่งขันในระดับ

นานาชาติ 
ดี ยอดเยี่ยม บรรลุ 

4.4  การจัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active teaching &  
Learning 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุ 
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มาตรฐาน 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

เทียบกับ
เป้าหมาย 

4.5  การจัดการเรียนการสอนที่ใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียน    
การสอน      

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุ 

4.6  เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในประเทศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุ 
4.7  เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ ยอดเยี่ยม ปานกลาง ไม่บรรลุ 
4.8  การได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ดีเลิศ ปานกลาง ไม่บรรลุ 
 

มาตรฐานที่ 4  ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
4.1 ทุนการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
1. กระบวนการ / วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนมีนโยบายให้งานแนะแนวและงานวิเทศสัมพันธ์ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการรับสมัคร
ทุนการศึกษาต่อของหน่วยงานหรือสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบและสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือรับทุนฯ ดังกล่าวนอกจากนี้โรงเรียนยังสนับสนุนให้
สถาบันการศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศ ที่มีโครงการทุนการศึกษาต่อได้เข้าพบกับนักเรียนโดยตรง 
ท าให้นักเรียนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจนและรวดเร็ว ส่งผลให้นักเรียนได้รับทุนการศึกษาต่อเพ่ิมมากข้ึน
ทุกปี 
 
2. ผลการด าเนินงาน 

จ านวนนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกฯ และได้รับทุนการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศเพ่ิมมากข้ึน
อย่างต่อเนื่อง 
 
3. แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
   3.1 สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

1) นักเรียนมีความสนใจในการสมัครสอบคัดเลือก
เพ่ือขอรับทุนการศึกษาต่อฯทั้งในและต่างประเทศ
เป็นจ านวนมาก นอกจากนี้โรงเรียนมีนโยบาย
สนับสนุนการสมัครสอบฯของนักเรียนอย่างเต็มที่ 

1) นักเรียนบางส่วนยังขาดความพร้อมในด้าน
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ต้องการตามคุณสมบัติ 
ที่ก าหนดในการขอทุน ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการสมัครสอบ
คัดเลือกขอรับทุนฯ 
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      3.2 วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะน ามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป    
       ศึกษาและรวบรวมข้อมูลทุนการศึกษาต่อให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะข้อมูลทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ 
เพ่ือแจ้งให้นักเรียนได้ทราบ และได้เตรียมความพร้อมในสมัครขอรับทุนต่างๆ ดั งกล่าวไว้ล่วงหน้า โดยมีครูที่
เกี่ยวข้องคอยให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน และให้ก าลังใจอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

4. นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดีด้านคุณภาพของผู้เรียน  
  1) สนับสนุนให้สถาบันการศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศ ที่มีโครงการทุนการศึกษาต่อ 
ได้เข้าพบกับนักเรียนโดยตรงหรือผ่านทาง Online                                                    
          2) สนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านระบบ Online 
 

5. ร่องรอยหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  1) แบบสรุปจ านวนทุนการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561-2563 
          2) สาร จภ. สตูล 

 
 

ภาพที่ 44  แผนภาพการสรุปจ านวนทุนการศึกษาต่อในประเทศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
สถาบันการศึกษาในประเทศปีการศึกษา 2561-2563 
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*ปีการศึกษา 2563 ไม่มีนักเรียนได้รับทุนการศึกษาต่อในต่างประเทศ 

ภาพที่ 45 จ านวนทุนการศึกษาต่อของนักเรียนชั้น ม.3   
แผนภาพการสรุปจ านวนทุนการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

สถาบันการศึกษาต่างประเทศ  ปีการศึกษา 2561-2562 
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มาตรฐานที่ 4  ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
4.2 ผลงาน/ โครงงานนักเรยีนที่ได้รับจากการแข่งขันในระดับชาติ 
1. กระบวนการ / วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนมีนโยบายในการส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆ ทั้งใน 
ระดับชาติและนานาชาติ โดยด าเนินการ ดังนี้  

1) ส่งเสริมโครงการสนับสนุนการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ในระดับต่างๆทั้งในและ 
ต่างประเทศ 

2) จัดงาน จภ.วิชาการ (PCCST ACADEMIC FESTIVAL) เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสในการแข่งขัน 
ทักษะทางวิชาการระดับนานาชาติ 

3) จัดงาน PCCST Science Fair เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสในการน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์โดยใช้ภาษาอังกฤษในการน าเสนอ ทั้งแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์ 

4) ส่งเสริม และสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
5) ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกซ้อมนักเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

ระดับต่างๆ 
6)  ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ  ของ

ผู้เรียนแต่ละบุคคล 
7) ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ คิดค้น และนักพัฒนา 

ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
8) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือน า 

ไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
  
2. ผลการด าเนินงาน 
  1) ด าเนินโครงการแลกเปลี่ยนผลงานวิจัย/โครงงาน และน าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ กับ
โรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ  
  2) ด าเนินโครงการส่งเสริมการท าโครงงาน เพ่ือสนับสนุนการท าโครงงานของนักเรียนในทุกรูปแบบ 
เชิญวิทยากรเพ่ือให้ค าปรึกษากับนักเรียน น านักเรียนไปท าโครงงานกับหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งเชิญอาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงมาเป็นกรรมการให้คะแนนโครงงาน เป็นต้น 
 3) ด าเนินโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพ 
นักเรียน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 4) ด าเนินโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ประจ าปี  
การศึกษา 2563 
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 5) นักเรียนได้จัดท าโครงงานตามความสนใจ ความถนัด และมีการประเมินผลโครงงาน 
 6) นักเรียนสามารถเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานในเวทีต่างๆ เช่น 
     6.1) การแข่งขันวิทยาศาสตร์ด้วยฟิสิกส์สัปยุทธ์ 
      6.2) การแข่งขันโครงงาน / งานวิจัย / สิ่งประดิษฐ์ 
      6.3) การแข่งขันมหกรรมทางวิชาการ 
 
ตารางที ่30 แสดงจ านวนโครงงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดในเวทีระดับชาติ ปีการศึกษา 2563 
ล าดับ รางวัล รายการ อ้างอิง 

1 ชนะเลิศ การแข่งขันโครงการต้นกล้านวัตกรรมการเกษตรไทย 
(Future farm 2020)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง  
 

 

2 ผ่านรอบท่ี 1 การ
น าเสนอแนวคิด
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ 

การแข่งขันโครงการต้นกล้านวัตกรรมการเกษตรไทย
(Future farm 2020)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง  
 

 

3 รางวัลชมเชย 
 

การประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์(TEDET) 
ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การ
รัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 

 

4 ได้รับรางวัลเป็น
อันดับ 8  
ของประเทศ 

การแข่งขัน Space Flying Robot Programming 
Challenge 2020 เขียนโปรแกรมควบคุม หุ่นยนต์
แอสโตรบีในระบบ Simulation โดยใช้ Android 
Application ที่เขียนด้วยภาษา JAVA 

 

5 ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศ การน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ โครงงานระบบการแจ้ง
เตือนการตรวจจับการลอกคราบปูโดยอัตโนมัติ 
(กิจกรรมการประกวดทักษะการพัฒนาต้นแบบทาง
วิศวกรรมระดับประเทศ) 

 

6 เข้าร่วมกิจกรรม
น าเสนอผลงาน

การแข่งขันโครงการประกวดทักษะการพัฒนาต้นแบบ
ทางวิศวกรรมระดับประเทศ FabLab Thailand  
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ล าดับ รางวัล รายการ อ้างอิง 
สิ่งประดิษฐ์ รอบชิง
ชนะเลิศ 
 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.)  
  

7 ผ่านรอบท่ี 1  
การน าเสนอแนวคิด
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ 

การแข่งขันโครงการประกวดทักษะการพัฒนาต้นแบบ
ทางวิศวกรรมระดับประเทศ FabLab Thailand  
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.)  

 

8 เข้าร่วมการแข่งขัน
รอบชิงชนะเลิศ
ระดับชาติ 
ได้รับรางวัลชมเชย
ระดับชาติ 

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 23 “NSC2021” 

 

9 เข้าร่วมการแข่งขัน
รอบชิงชนะเลิศ
ระดับชาติ 

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 “NSC2021” 

 
10 ได้รับรางวัล 

รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 1 

โครงการประกวดแผนไอเดียธุรกิจเชิงสร้างสรรค์  
PIM Innovative Plan Challenge 2020 

 
11 เข้าร่วมการแข่งขัน

ระดับชาติ 
ผลการคัดเลือกผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
GLOBE SRC 2021  

 
 
3. แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
   3.1 สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
1)  โรงเรียนได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ โดย

ส านักบริหารความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา 
และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2) โรงเรียนจัดท าหลักสูตรการพัฒนาการเรียน          

1) ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การแข่งขันทางด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แบบออนไลน์ 

2)  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักเรียนให้กับ
องค์กรภายนอก 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
การสอนร่วมกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

3)  โรงเรียนได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย 

4)  นักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัยเป็นนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกผู้มี
ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  

      
    3.2 วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะน ามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป   
  1) ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งในแบบการแข่งขันปกติ และการแข่งขันแบบ
ออนไลน์ 
  2) การน าโครงงานและนวัตกรรมของนักเรียนไปพัฒนาชุมชน 
 
4. นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดีด้านคุณภาพของผู้เรียน 
 การสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนในการพัฒนาตนเอง โดยผ่านโครงการจุดประกายนักวิทยาศาสตร์ 
ค่ายฝึกประสบการณ์งานวิจัย ค่ายโอลิมปิกวิชาการ เพ่ือให้นักเรียนมีเป้าหมายในการเรียน 
 
5. ร่องรอยหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  1) ลิงค์ข้อมูลผลการแข่งขันผลงาน/โครงงานนักเรียนที่ได้รับจากการแข่งขันในระดับชาติ 
  2) เกียรติบัตร/ภาพถ่าย 
  3) สาร จ.ภ.สตูล 
  4) โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน 
  5) โครงการโรงเรียน 
   - โครงการสนับสนุนการแข่งขันวิชาการนักเรียน 

- โครงการพัฒนาและส่งเสริมความปรีชาญาณทางวิทยาศาสตร์ด้วยฟิสิกส์สัปยุทธ์ 
6) ปฏิทินการปฏิบัติงานประจ าเดือน www.pccst.ac.th 
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 ภาพถ่าย 

 
 

 
ภาพที่ 46  มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ 

 

 
 

 
ภาพที่ 47  งาน Thailand - Japan Student Science Fair 2020 แบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 

มาตรฐานที่ 4  ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
4.3 ผลงาน/ โครงงานนักเรยีนที่ได้รับจากการแข่งขันในระดับนานาชาติ 
1. กระบวนการ / วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนมีนโยบายในการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสในการประกวดโครงงานในเวทีระดับนานาชาติ 
โดยด าเนินการ ดังนี้ 
  1) ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมประกวดโครงงานในเวทีต่างๆ ในระดับนานาชาติ 
  2) สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนมีความสุขในการท าโครงงานและอยากพัฒนาโครงงานให้สามารถน าไป
เข้าร่วมประกวดในเวทีระดับนานาชาติให้มากขึ้น 
 3) มีโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ  
  4) มีโครงการส่งเสริมการท าโครงงาน เพ่ือสนับสนุนการท าโครงงานของนักเรียนในทุกรูปแบบ เชิญ
วิทยากรเพ่ือให้ค าปรึกษากับนักเรียน น านักเรียนไปท าโครงงานกับหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งเชิญอาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงมาเป็นกรรมการให้คะแนนโครงงาน เป็นต้น 
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2. ผลการด าเนินงาน 

โครงงานที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมประกวดในเวทีระดับนานาชาติ 
2.1) การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ World Invention Competition and Exhibition 

2020 (WICE2020) ประเทศมาเลเซีย ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 12 – 16 กันยายน 2563 
      จ านวน 2 โครงงาน 
2.2) การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ International Science and Invention Fair 

2020 ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2563 
      จ านวน 11 โครงงาน 
2.3) การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ Global Leadership Link (GLL) Invention 

Challenge Online ประเทศสิงคโปร์ ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2563 
      จ านวน 4 โครงงาน 
2.4) การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ ASEAN Innovative Science, Environmental 

and Entrepreneur Fair 2021 ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ 
2564  

      จ านวน 11 โครงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
3. แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
   3.1 สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
1) โรงเรียนมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสใน
การประกวดโครงงานในเวทีระดับนานาชาติหลากหลาย
รูปแบบ  

1) ควรมีโครงงานที่ได้เข้าร่วมแข่งขันในระดับ
นานาชาติโดยผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทน
ประเทศไทย  

 
   3.2 วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะน ามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป    
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1) ก าหนดนโยบายในการท าให้โครงงานของนักเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2) จัดสรร/จัดหางบประมาณสนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันในเวทีนานาชาติเพ่ิมขึ้น 

 
4. นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดีด้านคุณภาพของผู้เรียน (ถ้ามี) 

1) การมีส่วนร่วมของครูจากหลายสาขาวิชา อาทิ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ ในการสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์และการน าเสนอข้อมูลให้เป็นไปตามหลักการด าเนินการ
ทางวิทยาศาสตร์ 
 
5. ร่องรอยหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

URL QR Code 
http://pccst.ac.th/j-63-12.pdf  

 
https://drive.google.com/drive/folders/1cNdZXepVKXimxlcmrP-
UYjKW5c_VQiFe?usp=sharing  

 
https://drive.google.com/drive/folders/1r7-
SAYeVb5YFpDyZkpv_ht8YZ7Z6hQNw?usp=sharing  
 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1bRupstWPDh18DO1i3Y
FmHcwSNujavS1n?usp=sharing 
 

 
https://drive.google.com/drive/folders/17-
SQWMxEs58YHZYBNw5VL_4vhogBJC8N?usp=sharing 
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มาตรฐานที่ 4  ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
4.4 การจัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active teaching &  Learning 
1. กระบวนการ / วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนมีนโยบายในการส่งเสริมให้ครูได้จัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active Teaching & 
Learning โดยด าเนินการให้ครูทุกคนส่งแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Teaching & Learning แล้วน า
แผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จริงในห้องเรียนจริง ซึ่งเน้นกระบวนการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้เป็นศูนย์กลาง
ของการเรียนการสอน  กิจกรรมในห้องเรียนต้องสะท้อนความต้องการในการพัฒนานักเรียนและเน้นการ
น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงของนักเรียน  มีการสร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม และการเจรจาโต้ตอบที่
ส่งเสริมให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอนและเพ่ือนในชั้นเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม
รวมทั้งกระตุ้นให้นักเรียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ จัดสภาพการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส่งเสริมให้เกิดการ
ร่วมมือในกลุ่มนักเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ท้าทาย และให้โอกาสนักเรียนได้รับวิธีการสอนที่
หลากหลาย โดยครูใช้แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคมาใช้ในการวางแผน
เกี่ยวกับเวลาในจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน ทั้งในส่วนของเนื้อหา และกิจกรรม และครูผู้สอนต้องใจกว้าง 
ยอมรับในความสามารถในการแสดงออก และความคิดของนักเรียน 
 
2. ผลการด าเนินงาน 

ท าให้นักเรียนมีความรู้ที่คงทน และสามารถน าความรู้ที่ ได้รับในห้องเรียน ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้มากยิ่งขึ้น 
 
3. แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
   3.1 สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
1)  โรงเรียนมีนโยบายที่ชัดเจนในการ ส่งเสริมให้ครู

ได้จัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active 
Teaching & Learning         

 

1)  นักเรียนบางส่วนยังไม่เห็นความส าคัญ ของการ
จัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active Teaching 
& Learning 

 
     3.2 วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะน ามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป    
 1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความสามารถของนักเรียนในทุกๆ รายวิชา 
  2) กระตุ้นให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active  
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Teaching & Learning ให้มากข้ึน   
  3) รูปแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน  
 4) การเรียนการสอนบนอินเทอร์เน็ตและเครือข่าย Network 
 5) การเรียนการสอนโดยการประชุมทางไกลด้วยวีดิทัศน์ 
 6) บทเรียนลักษณะข้อความหลายมิติและสื่อหลายมิติ  
 7) บันทึกข้อมูลและสารสนเทศด้วยซีดีและดีวีดี 
 8) การเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีไร้สาย 
 9) การศึกษาเชิงลึกด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน 
 10) การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (Computer Assisted Instruction)  
 
4. นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดีด้านคุณภาพของผู้เรียน (ถ้ามี) 
 1) รูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วย PCSHSST MODEL 
  2) สนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านระบบ Online 
  3) ครูผู้สอนในรายวิชาเดียวกัน ร่วมกันระดมความคิด ประชุม PLC เพ่ือคิดค้นนวัตกรรมในการจัดการ
แก้ปัญหาในรายวิชาที่สอนในลักษณะ Active teaching &  Learning ได้อย่างเหมาะสม 
  4) ครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรมโดยใช้ ICT ในการจัดการ
เรียนการสอน เช่น รายวิชาภาษาอังกฤษ ใช้ kahoot ในการจัดกิจกรรมการสอนไวยากรณ์ ใช้ google classroom 
ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสุขศึกษา 
  5) การมีส่วนร่วมของครูจากหลายสาขาวิชา อาทิ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ 
นาฏศิลป์ ในการร่วมมือกันวางแผนและด าเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ และศิลปวัฒนธรรม 
5. ร่องรอยหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  1) แบบนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน 

2) รางวัลความส าเร็จ สถานศึกษา/ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน 
3) เอกสารหลักฐานข้อมูลส าคัญ หรือเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ   
4) ภาพกิจกรรม 
5) สื่อวีดีโอ 
6) แผนการจัดการเรียนรู้ 
7) ผลงานชิ้นงานนักเรียน 
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มาตรฐานที่ 4  ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
4.5 การจัดการเรียนการสอนที่ใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียนการสอน      
1. กระบวนการ / วิธีการพัฒนา 

ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ได้น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน เป็นการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพทางการเรียนรู้แก่นักเรียน ครูได้เรียนรู้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ แล้ววิเคราะห์ความเป็นไปได้เพ่ือใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  และให้เหมาะสมกับสภาพของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ครูพัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนานักเรียนได้อย่างเหมาะสม และยึดนักเรียนเป็น
ศูนย์กลาง เพ่ือน าพานักเรียนให้สามารถเรียนรู้และด ารงตนอยู่ได้อย่างมีความสุข โดยมีตัวบ่งชี้ที่ส าคัญที่แสดง
ถึงความส าเร็จในการเลือกสร้าง และน าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน เช่น 
เทคโนโลยี เซนเซอร์  เทคโนโลยีหั ววัด  Multimedia MOOC MOODLE เทคโน โลยี  Fabrication Lab 
เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น  โดยความส าเร็จตามตัวชี้วัดนี้ จะพิจารณาจากร้อยละของจ านวนครูในโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 
1/2562 และภาคเรียนที่ 2 /2562 
 
2. ผลการด าเนินงาน 

1) ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาไปสู่การเสริมสร้างให้นักเรียนมีศักยภาพ พร้อมที่จะ
เรียนรู้เทคโนโลยีในศตวรรษท่ี 21 

2) ครูมีพัฒนาการในการใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียนการสอน ซึ่งช่วยเอื้ออ านวยความสะดวก 
และบริหารเวลาในการเรียนรู้ของนักเรียนได้ดียิ่งขึ้น 
3. แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

3.1 สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

1)  ครูมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ และการเรียนรู้
สารสนเทศ ในระดับพ้ืนฐานเพ่ือสามารถเข้าถึง และ
สามารถใช้ ICT เพ่ือการค้นคว้า รวบรวม และ
ประมวลผลจากแหล่งต่าง ๆ  
และเพ่ือการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับนักเรียน 

2)  ครูสามารถบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีและทักษะ
การจัดการสารสนเทศเพ่ือพัฒนาความสามารถในการ
วิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการท างานเป็นทีม 

3)  ครูสามารถกระตุ้นให้นักเรียนพัฒนาคุณค่า ทัศนคติ 

1)  ครูและบุคลากรทุกคนควรมีความรู้ในการ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์  ICT เบื้องต้น เพื่อยืด
อายุของการใช้งานของอุปกรณ์เหล่านั้น 

 
 



 135 
 

 

 

และจริยธรรมในเชิงบวกในการใช้ ICT ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
   3.2 วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะน ามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป    
  1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความสามารถของนักเรียนในทุกๆ รายวิชา 
   2) กระตุ้นให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active  
Teaching & Learning ให้มากข้ึน   
   3) รูปแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน  
  4) การเรียนการสอนบนอินเทอร์เน็ตและเครือข่าย Network 
  5) การเรียนการสอนโดยการประชุมทางไกลด้วยวีดิทัศน์ 
  6) บทเรียนลักษณะข้อความหลายมิติและสื่อหลายมิติ  
  7) บันทึกข้อมูลและสารสนเทศด้วยซีดีและดีวีดี 
  8) การเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีไร้สาย 
  9) การศึกษาเชิงลึกด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน 
  10) การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (Computer Assisted Instruction)  
 
 
 
 
4. นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดีด้านคุณภาพของผู้เรียน (ถ้ามี) 

1) รูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วย PCSHSST MODEL 
2) สนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านระบบ Online 

  3) ครูผู้สอนในรายวิชาเดียวกัน ร่วมกันระดมความคิด ประชุม PLC เพ่ือคิดค้นนวัตกรรมในการจัดการ
แก้ปัญหาในรายวิชาที่สอนในลักษณะ Active teaching &  Learning ได้อย่างเหมาะสม 
  4) ครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรมโดยใช้ ICT ในการจัดการ
เรียนการสอน เช่น รายวิชาภาษาอังกฤษ ใช้ kahoot ในการจัดกิจกรรมการสอนไวยากรณ์ ใช้ google classroom 
ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสุขศึกษา 
  5) การมีส่วนร่วมของครูจากหลายสาขาวิชา อาทิ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ 
นาฏศิลป์ ในการร่วมมือกันวางแผนและด าเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ และศิลปวัฒนธรรม 
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 5. ร่องรอยหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  1) แบบประเมินการใช้นวัตกรรม 
  2) ภาพกิจกรรมการใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียนการสอน 

3) สื่อ power point การจัดการเรียนการสอน 
4) สื่อวีดีโอจากส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
5) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียนการสอน 
6) รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
7) รายงานการประเมินตนเองของครู 

 

มาตรฐานที่ 4  ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
4.6 เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในประเทศ 
1. กระบวนการ / วิธีการพัฒนา 

 โรงเรียนมีนโยบายในการสร้างเครือข่ายทางวิชาการเพ่ือที่จะส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนให้มีศักยภาพ
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
สนับสนุนให้มีเครือข่ายทางวิชาการภายในประเทศทั้งในเขตพ้ืนที่บริการและนอกพ้ืนที่บริการอย่างทั่วถึงโดยมี
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยท าหน้าที่เป็นผู้
ให้บริการทางวิชาการและเป็นผู้รับบริการทางวิชาการ ซึ่งมีบุคลากร องค์กร สถาบัน ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมใน
การสนับสนุนและร่วมพัฒนาโรงเรียนทั่งในด้านการระดมสรรพก าลัง ทรัพยากร องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่
ทันสมัย มีการท าข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน (MOU) มีการจัดท าแผนงาน โครงการ ในการสร้างเครือข่าย
ทางวิชาการ 
 
2. ผลการด าเนินงาน 

1) ครูและนักเรียนได้รับการพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ 
2) มีเครือข่ายทางวิชาการท่ีเข้มแข็งทั้งในระดับเขตพ้ืนที่บริการและนอกพ้ืนที่บริการ 
3) สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบัน ชุมชน องค์การ 
4) ผู้เข้ารับบริการวิชาการสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงานของผู้รับบริการให้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน และสามารถขยายผงองค์ความรู้ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 
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3. แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
    3.1 สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
1)  มีแผนการด าเนินการที่ชัดเจน อย่างเป็นระบบ โดย

มีโครงการรองรับการท างานและมีหน่วยงานที่เป็น
พันธมิตรทางวิชาการคอยให้ความสนับสนุน 

2)  เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร 
สถาบัน ชุมชน 

3)  บริการด้วยความเต็มใจ เต็มที่ และเต็มศักยภาพ 
4)  มีทรัพยากรในการสนับสนุนกิจกรรม / โครงการ 

- 

    
     3.2 วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะน ามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป    

1) มีการสรุปผลการด าเนินงานและน าผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ มาปรับใช้เพ่ือพัฒนางานใน
ครั้งต่อไป 

2) เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับบริการได้สะท้อนผลการด าเนินงานเพ่ือน ามาปรับปรุงในการจัดกิจกรรม
ครั้งต่อไป 
  
4. นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดีด้านคุณภาพของผู้เรียน (ถ้ามี) 
 - 
 
5. ร่องรอยหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

รายการเอกสาร ร่องรอยหลักฐาน 
1) โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
โรงเรียนกับหน่วยงานในประเทศ 

- Link MOU 
- จดหมายข่าว 
- ภาพถ่ายกิจกรรม QR code 

2) โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
โรงเรียนกับมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 

- Link  MOU 
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รายการเอกสาร ร่องรอยหลักฐาน 

  
- จดหมายข่าว 
- ภาพถ่ายกิจกรรม QR code 

3) โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
โรงเรียนกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

- Link  MOU 

 
- สรุปโครงการ QR code 

 
- จดหมายข่าว 
- ภาพถ่ายกิจกรรม QR code 

4) โครงการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

- Link  MOU 
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รายการเอกสาร ร่องรอยหลักฐาน 

  
- จดหมายข่าว 
- ภาพถ่ายกิจกรรม QR code 

4) โครงการแลกเปลี่ยนผลงานวิจัย ประกวด
แข่งขันและน าเสนอระดับชาติ 

- ผลการแข่งขัน 

 
- ภาพถ่ายกิจกรรม QR code 

5) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการสร้าง
สภาพแวดล้อมในการบริหารสถานศึกษาและ
ยกระดับสมรรถนะครู เพ่ือการเรียนการสอนใน
ยุคดิจิทัลด้วย Google education 
transformation Framework บริษัท  
ดิ เอ สเคิร์ฟ จ ากัด (Google for Education 
Partner) และกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

- Link MOU :  

 

6) ลิงค์รวบรวมข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการในประเทศ 

Link  
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รายการเอกสาร ร่องรอยหลักฐาน 

 
 

 
 

มาตรฐานที่ 4  ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
4.7 เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ 
1. กระบวนการ / วิธีการพัฒนา 
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ 
ซึ่งมีกิจกรรมระหว่างโรงเรียนต่างๆ ตลอดทั้งปี เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ทางวิชาการให้
นักเรียนและครูได้เป็นอย่างดีเยี่ยม ซึ่งกิจกรรมต่างๆ มีหลายประเภทอย่างเช่น การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
การแข่งขันโครงงานสาขาวิชาต่างๆ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านภาษา 
ศิลปวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
 
2. ผลการด าเนินงาน 
 เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในต่างประเทศ 

หน่วยงาน 
ครั้ง
ที ่

กิจกรรม (ชื่อกิจกรรม/ สถานที่/ 
วัน เวลา) 

หมายเหตุ 

โรงเรียน 
Furukawa 
Reimei Junior 
and Senior 
High School 
ประเทศญี่ปุ่น 

1 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาการตาม MOU การเข้าร่วม
น าเสนอโครงงานวิจัยของ
นักเรียนในงาน Reimei Science 
Festival 2021 เมื่อวันที่ 6 
กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านระบบ
ออนไลน์ 

http://pccst.ac.th/j-64-2.pdf  

2 คณะครูและนักเรียน Furukawa http://tjssf2020.pcshstrg.ac.th/index.php  
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Reimei Junior and Senior 
High School เข้าร่วมงาน 
Thailand-Japan Student 
Science Fair 2020 ณ โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย ตรัง เมื่อวันที่ 24 – 25 
กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านระบบ
ออนไลน์ 

http://pccst.ac.th/j-64-3.pdf  

รวม 2 ครั้ง 
 
3. แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
   3.1 สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
1)  มีเวทีการท ากิจกรรมกับต่างประเทศจ านวนมาก 
2)  มีจ านวนเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เพ่ิมข้ึนทุกปี 
3)  มีการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินกิจกรรมจากรูปแบบ

ออนไซต์เป็นแบบออนไลน์ 

1)  การพัฒนาทางด้านทักษะภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารของนักเรียน 

2)  ให้มีความร่วมมืออย่างต่อเนื่องและเข้มแข็งมาก
ขึ้น 

3) ควรมีการด าเนินกิจกรรมกับโรงเรียนคู่มิตรอ่ืนๆ 
ผ่านระบบออนไลน์ด้วย 

 
    3.2 วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะน ามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป 
  1) ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีเวทีในการแสดงความสามารถในต่างประเทศให้มากข้ึนและกระจายให้
นักเรียนได้มีโอกาสในการร่วมกิจกรรมมากข้ึน 
 2) มีโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศทุกๆ ปีการศึกษา 
 
4. นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดีด้านคุณภาพของผู้เรียน (ถ้ามี) 

การมีส่วนร่วมของครูจากหลายสาขาวิชา อาทิ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ 
นาฏศิลป์ ในการร่วมมือกันวางแผนและด าเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ และศิลปวัฒนธรรม 
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มาตรฐานที่ 4  ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
4.8 การได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ 
1. กระบวนการ / วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล มีแนวทางในการส่งเสริมโครงการโอลิมปิกวิชาการ 
ดังนี้ 

1) โรงเรียนส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเข้าใจถึงความส าคัญของการสอบโอลิมปิกวิชาการ
(สอวน.) เพ่ือพัฒนานักเรียนและการศึกษาสู่ระดับนานาชาติ 

2) ครูมีความพร้อม มุ่งม่ัน ตั้งใจเพ่ือผลักดันให้นักเรียนมีแรงจูงใจในการเข้าสอบโอลิมปิกวิชาการ 
 - โรงเรียนมีการจัดติวเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนโดยใช้เวลาหลังเลิกเรียนเป็นเวลา 2 

สัปดาห์ก่อนมีการสอบ โดยให้ครูที่มีความรู้ความสามารถในแต่ละวิชาติวเนื้อหาเพ่ิมเติมให้กับนักเรียนที่สนใจ
สมัครสอบ 

 -  เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในแต่วิชามาติวเนื้อหาเพ่ิมเติมให้กับนักเรียนที่สนใจ 
สมัครสอบ 

 - ให้นักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ มีส่วนร่วมในการแชร์ประสบการณ์
ให้กับนักเรียนที่สนใจสมัครสอบ 

3) ด าเนินการจัดสอบแข่งขันเพ่ือเข้าร่วมโครงการ สอวน.ในแต่ละสาขาซึ่งโรงเรียนเป็นศูนย์การ
ด าเนินการจัดสอบ 

4) ประกาศผลสอบโครงการ สอวน. แต่ละสาขาและเข้าค่ายอบรม ค่าย 1,2,3 ตามก าหนดการเพ่ือไป
ระดับชาติต่อไป 

5)  โรงเรียนเป็นศูนย์ สอวน. รายวิชาคอมพิวเตอร์ และ ฟิสิกส์  
 

2. ผลการด าเนินงาน 
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) และ

พัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ค่าย 1 รุ่นที่ 21 ประจ าปี 2563 เพ่ือเตรียมนักเรียนไทยไปแข่งขัน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระดับชาติ ประจ าปี 2563 ตามลิงค์ https://qrgo.page.link/8bVwt 
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3. แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
    3.1 สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
1) โรงเรียนส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้

นักเรียนเข้าใจถึงความส าคัญของการสอบ
โอลิมปิกวิชาการ(สอวน.) เพ่ือพัฒนานักเรียน 
และการศึกษาสู่ระดับนานาชาติ 

2)  ครูมีความพร้อม มุ่งม่ัน ตั้งใจเพ่ือผลักดันให้
นักเรียนมีแรงจูงใจในการเข้าสอบโอลิมปิก
วิชาการ 

3)  โรงเรียนมีการจัดติวเพ่ือเตรียมความพร้อม
ให้กับนักเรียนโดยใช้เวลาหลังเลิกเรียนเป็น
เวลา 2 สัปดาห์ก่อนมีการสอบ โดยให้ครูที่มี
ความรู้ความสามารถในแต่ละวิชาติวเนื้อหา
เพ่ิมเติมให้กับนักเรียนที่สนใจสมัครสอบ 

4)  เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในแต่
วิชามาติวเนื้อหาเพ่ิมเติมให้กับนักเรียนที่
สนใจสมัครสอบ 

5)  ให้นักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลโอลิมปิก
วิชาการระดับชาติ มีส่วนร่วมในการถ่ายทอด
ประสบการณ์ให้กับนักเรียนที่สนใจสมัครสอบ 

6)  นักเรียนมีความพร้อม ตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะ
สอบให้ผ่านเข้าโครงการ สอวน. เพื่อเพ่ิม
โอกาสไปสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

7)  มีสื่อเทคโนโลยีที่ท าให้นักเรียนได้รับข่าวสาร
ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

8) โรงเรียนเป็นศูนย์ สอวน. รายวิชา
คอมพิวเตอร์และฟิสิกส์ โดยมีครูผู้สอนใน
โรงเรียนเป็นวิทยากรในค่ายสอวน. ร่วมด้วย 

1)  การสมัครของนักเรียนในแต่ละสาขาวิชา สามารถ
สมัครได้มากกว่า 1 วิชา ท าให้นักเรียนต้องเลือกเข้า
ติวในรายวิชาที่ตัวเองเลือกติวเป็นบางวัน จนท าให้
ได้รับเนื้อหาไม่ครบตามจ านวนวันที่เปิดติว 

2)  โรงเรียนมีกิจกรรมอ่ืนๆ ตรงกับช่วงที่มีการติวเข้ม
ส่งผลให้นักเรียนได้เข้าติวไม่เต็มที่ 
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     3.2 วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะน ามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป    
           การเปิดติวเข้มก่อนสอบเข้าโครงการ สอวน. อย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นให้คุณครูจัดหาสื่อ เอกสาร  
ที่สามารถน ามาเพ่ิมพูนความรู้ให้นักเรียนได้มากที่สุด 
 
4. นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดีด้านคุณภาพของผู้เรียน  
  โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ   ศูนย์ สอวน. รายวิชาคอมพิวเตอร์และฟิสิกส์  
 
5. ร่องรอยหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

 
ภาพที่ 48 นักเรียนที่ได้รับรางวัลแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ  
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ภาพถ่าย 
 

  
 

  
 

ภาพที่ 49  บรรยากาศการติวเข้มเพ่ือสอบโอลิมปิกวิชาการ  
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ผลการประเมินโดยภาพรวม 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

(จ านวน  4  มาตรฐาน) 
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ผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา (จ านวน  4  มาตรฐาน) 
 

ระดับคุณภาพ  ยอดเยีย่ม 
1. กระบวนการ / วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการใช้ 
กระบวนการ P D C A  เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายทุก
มาตรฐาน โดยมีการประชุมเพ่ือสอบถามความต้องการและความพึงพอใจของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง แล้วน าผลจาก
การประชุมมาก าหนดเป็นมาตรฐานและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา แล้วจัดท าเกณฑ์การประเมินโดยก าหนด
ผู้รับผิดชอบมาตรฐานย่อย 
  การบริหารโรงเรียนโดยการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ โดยความร่วมมือของทุกภาค
ส่วนในโรงเรียน อย่างเป็นระบบ เพ่ือเสนอและขออนุมัติโครงการ  โดยมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ร่วมกันพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เพ่ือใช้ในการพัฒนาโรงเรียนให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการสรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ 
 นอกจากนั้นโรงเรียนมีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร์  ที่มุ่งเน้นส่งเสริมนักเรียนที่มี
ความสามารถทางดานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์  โดย
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการจัดท าแผนการเรียนรู้ฉบับย่อ ข้อสอบ
วัดผลร่วมกัน ทั้งยังมีการส่งเสริม/พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการ
สอน/เทคนิคและสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็น
รายบุคคล โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการด าเนินการวัดผล
ประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง และน าผลการประเมินมาใช้พัฒนาและแก้ปัญหาให้กับนักเรียนอย่างจริงจัง 
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูลให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการเรียนรู้  มีกระบวนการนิเทศ
อย่างต่อเนื่องและหลากหลาย  ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 
และสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่มีความปลอดภัยและเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมกระบวนการคิดและ
ลงปฏิบัติ 
  ผู้บริหารมีสัมพันธ์ภาพที่ดีกับชุมชน และมีการแสวงหาความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรจากชุมชน    
ในการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้และความเป็นอยู่นักเรียนโรงเรียนประจ าอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการด าเนินงานตาม 6 วาระการพัฒนาการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 16 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้แก่  โรงเรียนสวย  การบริหารจัดการ  ครูมืออาชีพ 
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นักเรียนเก่ง  นักเรียนดี  นักเรียนมีความสุข  โดยผ่านการจัดกิจกรรม /โครงการ ที่สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาสถานศึกษา  ส่งผลให้การด าเนินการในการพัฒนาโรงเรียน ระบบการบริหารจัดการ ครู และนักเรียนมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 2. ผลที่เกิดจากการพัฒนา  

จากการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากการมีส่วนร่วมของ
คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัดตามกระบวนการพัฒนา
คุณภาพ P D C A โดยมีเป้าหมายได้แก่มาตรฐานสถานศึกษา เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 เกิดผลการพัฒนารายมาตรฐานดังนี้ 
 

 มาตรฐานการศึกษาโดยรวม : ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยีย่ม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 4 ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ยอดเยี่ยม 

 
ตารางที่ 31  เปรียบเทียบค่าเป้าหมายและผลที่ได้จากการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563             

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
          1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร  
และการคิดค านวณ 

ร้อยละ 
99.00 

ร้อยละ 
100.00  

          2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 
98.00 

ร้อยละ 
100.00  

          3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 
98.00 

ร้อยละ  
99.00 

          4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

ร้อยละ 
100.00 

ร้อยละ 
100.00  

          5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ ร้อยละ 
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มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
99.00 99.50 

          6) มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 
100.00 

ร้อยละ 
100.00 

     1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน                  ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
          1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  ร้อยละ 

98.00 
ร้อยละ  
99.73 

          2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ร้อยละ 
98.00 

ร้อยละ  
95.83 

          3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง 
และหลากหลาย  

ร้อยละ 
100.00 

ร้อยละ  
100.00 

          4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม      ร้อยละ 
100.00 

ร้อยละ  
100.00 

มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
     2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน                                 ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
     2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา                                 ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
     2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย                                 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

     2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ                                ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
     2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ 
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ                                 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

     2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
     3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

     3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ 
ต่อการเรียนรู้                                               

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

     3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
     3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
     3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา 
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 4 ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมาย 
ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

     4.1 ทุนการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ดี ปานกลาง 
     4.2 ผลงาน/ โครงงานนักเรียนที่ได้รับจากการแข่งขัน 
ในระดับชาติ 

ดี ดี 

     4.3 ผลงาน/ โครงงานนักเรียนที่ได้รับจากการแข่งขัน 
ในระดับนานาชาติ 

ดี ยอดเยี่ยม 

     4.4 การจัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active teaching &  
Learning 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

     4.5 การจัดการเรียนการสอนที่ใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียนการสอน      ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
     4.6 เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในประเทศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
     4.7 เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ ยอดเยี่ยม ปานกลาง 
     4.8 การได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ดีเลิศ ปานกลาง 

มาตรฐานการศึกษาโดยรวม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 151 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
สรุปผล แนวทางการพัฒนา 
และความต้องการช่วยเหลือ 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ 

 
 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นการจัดท าสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่  

สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพภายใน
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน  

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์  
เพ่ือน าไปสู่การสังเคราะห์โดยเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษา (3-5 ปี) ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิด 
ความยั่งยืน   

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ได้ด าเนินการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปี  
การศึกษา 2563 ซึ่งผลจากการประเมินสามารถ วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนา
โรงเรียนในรอบปีการศึกษา 2563 ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ พร้อมทั้งระบุทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
และน าเสนอรายงานผล ดังนี้ 

 

  สรุปผล 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
คุณภาพของผู้เรียน 
1.  นักเรียนเป็นผู้มีความสามารถพิเศษทางด้าน

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.  หลักสูตรสถานศึกษาเป็นลักษณะเฉพาะ 

ที่เน้นการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี   

3.  ห้องเรียนมีนักเรียนจ านวน 24 คน ต่อห้องเรียน 
4.  นักเรียนสร้างงานวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา

สังคมอย่างต่อเนื่อง 
5.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

1.  การพัฒนานักเรียนด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ความคิดเชิงสร้างสรรค์และการประยุกต์
ความรู้น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

2.  ส่งเสริมการมีอุดมการณ์ มีวินัย มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติของ
นักเรียน 

3.  นักเรียนมีผลการทดสอบทางศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐานค่อนข้างต่ า เมื่อเทียบกับโรงเรียนในกลุ่ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยด้วยกัน 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
สูงกว่าระดับประเทศ 

6.  นักเรียนมีผลการทดสอบทางศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐานสูง เมื่อเทียบกับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่
การศึกษาเดียวกัน  

7.  นักเรียนได้รับรางวัลแห่งความดีอย่างต่อเนื่อง 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. โรงเรียนมี วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 

และอุดมการณ์ท่ีชัดเจน   
2.  โรงเรียนมีความพร้อมด้านทรัพยากร 

ทางการบริหาร  
3.  ครูมีคุณวุฒิตรงตามวิชาเอกและมีวัยวุฒิ 

ที่พร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลง 
4.  โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ

สอนที่ทันสมัยและเพียงพอ  
5.  โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 

ที่ทันสมัย เทียบเคียงระดับนานาชาติ 
6.  โรงเรียนมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ครอบคลุมทุกพื้นที่ของโรงเรียน 
7.  โรงเรียนมีเว็บไซต์ในการเผยแพร่ข้อมูล 

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสนเทศต่างๆ ที่เป็น
ปัจจุบัน 

8.  โรงเรียนเป็นผู้น าการบริการทางด้านวิชาการกับ
หน่วยงานทางด้านการศึกษา 

1.  การพัฒนาครู บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตาม
สาขาวิชา และมีอุดมการณ์ในการพัฒนา
วิทยาศาสตร์  

2.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารและการ
ประชาสัมพันธ์ 

3.  การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วม
ในการเสนอความคิดเห็นในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

4.  การก ากับ ดูแลนักเรียนให้เรียนรู้ผ่านสื่อ
อินเตอร์เน็ตที่เหมาะสมกับวัย และวุฒิภาวะ 
5. ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอน 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1.  ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
2.  ครูได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคที่หลากหลาย เพื่อ
พัฒนานักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ  

 

1.  การพัฒนาครูให้มีองค์ความรู้ในการจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. การสร้างความตระหนักให้ครูและบุคลากรเก่ียวกับ
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
3. โรงเรียนมีมาตรการให้ครูต้องสอนเต็มเวลา  

เต็มความสามารถ โดยการเปลี่ยนคาบสอน สอน
ชดหรือจัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
ในกรณีติดราชการ ลา หรือมีเหตุจ าเป็น 

4.  การวัดผลและประเมินผลเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน
กับกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
และน าผลที่ได้มาพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  

3.  การจัดระบบนิเทศการสอนของครูอย่างต่อเนื่อง 
4.  การส่งเสริมให้ครูมีสื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับบริบทของรายวิชา 

 
 
 

ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
1.  โรงเรียนมีเป้าหมายชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพ

ของนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการตาม
เป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 

2.  โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น 
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น     

3.  โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการกับหน่วยงานการศึกษาทางด้าน
วิทยาศาสตร์ ในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง 

4.  นักเรียนได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ
อย่างต่อเนื่อง  เนื่องจากโรงเรียนมแีนวทางในการ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสในการประกวด
โครงงานในเวทีระดับชาติและนานาชาติอย่าง
หลากหลาย 

1.  การส่งเสริมผลงานของนักเรียนในการเข้าร่วม 
การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศ 

2.  การประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมเพ่ือชุมชน  
3.  การส่งเสริมให้มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมา

ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางด้าน
วิทยาศาสตร์  

4.  ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน 
ในการน าเสนอผลงาน  
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 แนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
  1. การจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนได้มีความตระหนักและเห็นความส าคัญของ
การใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศชาติ   

2. การจัดกิจกรรม/โครงการ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
และน าเสนอผลงาน/งานวิจัย ในระดับชาติและนานาชาติได้ 

3. การพัฒนาโรงเรียนเป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการศึกษาของประเทศที่มีคุณภาพทัดเทียมกับ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าระดับนานาชาติ 

4. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ตามความรู้ ความสามารถเป็น 
รายบุคคลให้ซัดเจนขึ้น   

5. การส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มี
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
และการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน   

6. ส่งเสริมศักยภาพครูและผู้เรียน สู่การแข่งขันในเวทีระดับชาติ และระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง   
7. การพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาสู่ชุมชนแห่งวิชาชีพ (Professional Learning Community) ที่

ยั่งยืนในอนาคต   
8. การพัฒนา/ส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ในโรงเรียน ของกระทรวง 

ศึกษาธิการ (Machine Shop)  
9. การจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนา/ส่งเสริมศักยภาพตามความสนใจของนักเรียน  
10. การส่งเสริมให้ครูที่ปรึกษาโครงการ/กิจกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ  ตรวจสอบ ดูแล แก้ไข  ให้ถูกต้อง

ตามหลักวิชาการ  
11. การส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายของโรงเรียน

วิทยาศาสตร์  
12. การเพ่ิมบทบาทความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผู้ปกครอง และชุมชน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
13. การจัดกิจกรรมการนิเทศการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ โดยมีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ

อย่างต่อเนื่อง 
14. การก าหนดแนวทางในการจัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน และสิ่งอ านวยความ

สะดวกให้มีความพร้อมส าหรับการใช้งาน 
15. ส่งเสริมให้นักเรียนมีการสร้างนวัตกรรม โครงงาน เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

เพ่ิมมากขึ้น และการเพ่ิมความหลากหลายของกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม/พัฒนาความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมของนักเรียน   
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16. การจัดท าข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินภายคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
17. การส่งเสริมให้ครูได้น าความรู้และทักษะต่างๆ  ที่ได้รับจากการอบรมมาใช้ในการพัฒนาวิชาชีพ 

และเผยแพร่ความรู้ให้กับครูในโรงเรียนเครือข่ายได้ 
18. การจัดเวทีให้ครูน าเสนอวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครูเลือกใช้

ในการพัฒนานักเรียน 
19. การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าสื่อ/นวัตกรรม/เทคโนโลยีที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
20. การวางแผนด าเนินการ/ก าหนดกรอบกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
21. การก าหนดนโยบายในการท าโครงงานของนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
22. การกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active Teaching 

& Learning ให้มากขึ้น   
23. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเรียนการสอนบนอินเทอร์เน็ตและเครือข่าย 

Network  
24. การจัดการสอนเสริมอย่างเข้มก่อนสอบเข้าโครงการ สอวน. อย่างจริงจัง มุ่งเน้นให้คุณครูจัดหาสื่อ 

เอกสาร ที่สามารถน ามาเพ่ิมพูนความรู้ให้นักเรียนได้มากท่ีสุด 
 

 ความต้องการช่วยเหลือ 
1. ความอิสระและความคล่องตัวของโรงเรียนในการบริหารจัดการทรัพยากร  
2. การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการพัฒนาครูและบุคลากรทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี   
3. ความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาต่อยอดนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้าน 

คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
4. การสร้างแรงจูงใจส าหรับผู้บริการ  ครู  และบุคลากร  ให้มีความเชื่อ อุดมการณ์  ความมุ่งมั่นตั้งใจ

ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ เพ่ือพัฒนาประเทศชาติ 
5. การพัฒนาครูผู้สอนด้านเทคนิคการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และเน้นทักษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21 การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  การจัดการเรียนรู้
แบบโครงงาน   

6. การพัฒนาศักยภาพครูสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาให้ได้ 
มาตรฐานสากล ตามรูปแบบความร่วมมือระหว่างประเทศไทย กับองค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนา (Organization for Economic Cooperation and Development  
หรือ OECD) เพ่ือพัฒนานักเรียนให้เรียนรู้อย่างเท่าทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน และอนาคตโดยมีความสอดคล้อง
กับนโยบายด้านการศึกษาอย่างแท้จริง  
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ภาคผนวก 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
   http://61.7.241.230/curriculum/ 
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ภาคผนวก 
เครื่องมือการประเมินคุณภาพ 

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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เครื่องมือการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปีการศึกษา 2563 

ผู้จัดท าเครื่องมือการประเมิน    1) นางถนอมพร  ปีนัง     2) นางสาวธนิษฐา  พันธ์สว่าง      3) นางสาวรูฮายา  เจะเลาะ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน  
 

ประเด็นการพิจารณา เป้าหมาย วิธีการวัด เอกสารหลักฐานอ้างอิง แหล่งข้อมูล 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ 

ทางวิชาการ 
ของผู้เรียน 

1) มีความสามารถ 
ในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร 
และการคิดค านวณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
99.00 

 

เกณฑ์การพิจารณา 
ระดับชั้น ม.1-ม. 6 
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ความสามารถการอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
เกณฑ์การประเมิน 
ร้อยละ 96.00 – 100.00  =  ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 91.00 – 95.99    =   ดีเลิศ 
ร้อยละ 86.00 – 90.99    =   ดี 
ร้อยละ 81.00 – 85.99    = ปานกลาง 
ต่ ากว่าร้อยละ 81.00   =   ก าลังพัฒนา 
 
 
 
 
 

1) สถิติการประเมินผลการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียน ปีการศึกษา  2563 

2) ปพ.5 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
3) หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 

จุฬาภรณราชวิทยาลัย  สตูล 
4) แบบสรุปบันทึกการอ่าน กิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน 
5) สถิติการเข้าใช้ห้องสมุด 
6) ผลการทดสอบโอเน็ต ชั้น ม.3 และชั้น ม.6 
7) โครงการสอนเสริมทางด้านวิชาการนักเรียน 

ชั้น ม. 3 และชั้น ม. 6 
8) แบบวิเคราะห์ผู้เรียน 
9) รูปแบบของข้อสอบวัดและประเมินผล 

ทุกรายวิชา 
10) ผลการทดสอบ CEFR ของนักเรียน 

ชั้น ม.1-ม.6 

1) ฝ่ายบริหาร 
วิชาการ 

2) กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 
ทุกกลุ่มสาระ 

3) ห้องสมุด 
4) งานนโยบาย 

และแผน 
5) งานกิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน 
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ประเด็นการพิจารณา เป้าหมาย วิธีการวัด เอกสารหลักฐานอ้างอิง แหล่งข้อมูล 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
ทางวิชาการ 
ของผู้เรียน 

1) มีความสามารถ 
ในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสารและการ 
คิดค านวณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

11) โครงการส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ 
12) โครงการแลกเปลี่ยนผลงานวิจัย 

ดับนานาชาติกับโรงเรียนเครือข่าย 
ในตา่งประเทศ 

13) โครงการความร่วมมือทางวิชาการ 
กับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ประเทศญี่ปุ่น 

14) โครงการสานสัมพันธ์แลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรม 
(ไทย-มาเลเซีย) 

15) โครงการส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ 
16) โครงการสอนเสริมทางด้านวิชาการ 

นักเรียนชั้น ม.3 และชั้น ม. 6 
เพ่ือเตรียมสอบโอเน็ต 

17) การน าเสนอโครงงานในระดับนานาชาติ 
18) รางวัลการแข่งขันรายการต่างๆที่ได้รับ 
19) เอกสารรวมบทคัดย่อโครงงาน 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
20) ภาพกิจกรรม 
21) สถิติการประเมินผลสัมฤทธิ์ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
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ประเด็นการพิจารณา เป้าหมาย วิธีการวัด เอกสารหลักฐานอ้างอิง แหล่งข้อมูล 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
ทางวิชาการ 
ของผู้เรียน 

1) มีความสามารถ 
ในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร 
และการคิดค านวณ 

 
 

และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ-
ราชวิทยาลัย  สตูล ปีการศึกษา 2562 

22) บันทึกการอ่านตามที่หลักสูตรก าหนด 
23)  จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมทดสอบ   

   ผ่านเกณฑ์ของการทดสอบ ในวิชาต่างๆ 
   ระดับนาชาติ หรือนานาชาติ 

24)  รายงานผลการเรียนรายวิชาการสื่อสาร 
   และการน าเสนอ 

25) รายงานผลการเรียนรายวิชาสัมมนา  
  ทางวิทยาศาสตร์ 

26) รายงานผลการเรียนรายวิชาโครงงาน 
  วิทยาศาสตร์ 

27) ผลการทดสอบความรู้ TEDET 
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เครื่องมือการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปีการศึกษา 2563 

ผู้จัดท าเครื่องมือการประเมิน  1) นางนิศาชล  เอียดดี   2) นางรุจิรา  บินตํามะหงง  3) นางสาวจิรัชยา กลับศรีอ่อน 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 

ประเด็นการพิจารณา เป้าหมาย วิธีการวัด เอกสารหลักฐานอ้างอิง แหล่งข้อมูล 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
    ทางวิชาการ 
    ของผู้เรียน  
2) มีความสามารถ 

ในการคิด
วิเคราะห์  
คิดอย่าง 
มีวิจารณญาณ 
อภิปราย
แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น  
และแก้ปัญหา 

 
 
 
 

ร้อยละ  
98.00 

เกณฑ์การพิจารณา 
ระดับชั้น ม.1 – ม.6 
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหาตามหลักสูตร 
ที่สถานศึกษากําหนดดังนี้ 
เกณฑ์การประเมิน 
ร้อยละ 96.00 – 100.00  =   ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 91.00 – 95.99    =   ดีเลิศ 
ร้อยละ 86.00 – 90.99    =   ดี 
ร้อยละ 81.00 – 85.99    =   ปานกลาง 
ต่ํากว่าร้อยละ 81.00       =   กําลัง 
        พัฒนา 
 
 

1)  แบบสรุปผลการประเมินการคิดวิเคราะห์ 
2)  โครงงานระดับชั้น ม.1- ม.3  

(วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, คอมพิวเตอร์) 
3)  งานวิจัยระดับชั้น ม.4 – ม.6  

(วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, คอมพิวเตอร์) 
4)  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา 

บูรณาการความรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 5-6 

5)  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาสัมมนา 
6) กิจกรรมฟิสิกส์สัประยุทธ์ 
7)  การจัดกิจกรรมการแสดงสี่ภาค 
8)  แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active 

Learning, กระบวนการวิทยาศาสตร์, 
PBL, กระบวนการที่มีการใช้คําถาม
ปลายเปิด  ฯลฯ หรือที่ส่งเสริม
กระบวนการคิดการอภิปราย เป็นต้น 

1)  กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  

2) กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้
คณิตศาสตร์  

3)  ครูผู้สอน           
ทุกกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้ 

4)  เว็บไซต์โรงเรียน  
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ประเด็นการพิจารณา เป้าหมาย วิธีการวัด เอกสารหลักฐานอ้างอิง แหล่งข้อมูล 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
    ทางวิชาการ 
    ของผู้เรียน  
2) มีความสามารถ 

ในการคิด
วิเคราะห์  
คิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
อภิปราย
แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

9)  เกียรติบัตร เหรียญรางวัล โล่ ฯลฯ 
10)  สาร จ.ภ. รายเดือนท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 

-   ปีที่ 15 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 
2563 นักเรียนได้รับรางวัลอันดับที่ 8 
ของประเทศ โดยได้รับการคัดเลือก
เข้ารอบชิงแชมป์ประเทศไทย 20 ทีม่ 
จาก 146 ทีม่ ในการแข่งขัน Space 
Flying Robot Programming 
Challenge 2020 เขียน
โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์แอสโตรปีใน
ระบบ Simulation โดยใช้ Android 
Application ที่เขียน JAVA 
- ปีที่ 15 ฉบับที่ 11 เดือน

พฤศจิกายน 2563 ค่าย Math 
Gifted ประจําภาคเรียนที่ 1/63 

-  ปีที่ 15 ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม 
2563 “2nd INTERNATIONAL 
SCIENCE AND INVENTION FAIR 
(ISIF) 2020 ONLINE 
COMPETITION” 
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ประเด็นการพิจารณา เป้าหมาย วิธีการวัด เอกสารหลักฐานอ้างอิง แหล่งข้อมูล 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
     ทางวิชาการ 
     ของผู้เรียน  
2) มีความสามารถ 

ในการคิด
วิเคราะห์  
คิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
อภิปราย
แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น  
และแก้ปัญหา 

 

-  ปีที่ 15 ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม 
2563 “2nd WORLD INVENTION 
COMPETITION AND EXHIBITION 
(WICE) 2020 ONLINE 
COMPETITION” 

- ปีที ่16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 
2564 “ค่ายวิชาการประจําปี
การศึกษา 2563” 

- ปีที ่16 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 
2564 “การนําเสนอโครงงานของ
นักเรียน ในงาน Reimei Science 
Festival 2021 โดยโรงเรียน 
Furukawa Reimei Junior and 
Senior High School, Japan ผ่าน
ระบบออนไลน์” 
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เครื่องมือการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปีการศึกษา 2563 

ผู้จัดท าเครื่องมือการประเมิน  1) นายสาธิต  บัวดํา  2) นางเขมิกา  ทองสี   3) นายนที  ทองดํา      
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

เป้า 
หมาย 

วิธีการวัด เอกสารหลักฐานอ้างอิง แหล่งข้อมูล 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
     ทางวิชาการ 
     ของผู้เรียน  
3) มีความสามารถ

ในการสร้าง
นวัตกรรม 

ร้อยละ  
98.00 

เกณฑ์การพิจารณา 
- นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลงาน 
จากการสร้างนวัตกรรม ตามมาตรฐาน 
และตัวชี้วัดที่สถานศึกษากําหนด 
สูตรการค านวณ 
นักเรียนที่มีผลงานจากการสร้างนวัตกรรม x 100 

นักเรียนทั้งหมด 
เกณฑ์การประเมิน 
ร้อยละ 90.00 – 100.00  =   ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 80.00 – 89.99    =   ดีเลิศ 
ร้อยละ 70.00 – 79.99    =   ดี 
ร้อยละ 60.00 – 69.99    =   ปานกลาง 
ร้อยละ 50 – 59.99        =   กําลังพัฒนา 
 

1) โครงการสนับสนุนการแข่งขันทักษะ
วิชาการนักเรียน 

2)  โครงการแลกเปลี่ยนผลงานวิจัย
โครงงานนักเรียนร่วมกิจกรรมประกวด
การแข่งขันและนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับนานาชาติของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  
สตูล กับโรงเรียนเครือข่ายใน
ต่างประเทศ 

3) โครงการส่งเสริมโครงงานและนวัตกรรม
และนําเสนอผลงานวิจัยภายในประเทศ 

4) โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนโดยใช้
กระบวนการสืบเสาะทางด้าน
วิทยาศาสตร์เพื่อสร้างสรรค์ 

5) โครงการส่งเสริมโครงงานวิทยาศาสตร์ 

1) ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 

2) กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี 



 

 

185 
ประเด็นการ
พิจารณา 

เป้า 
หมาย 

วิธีการวัด เอกสารหลักฐานอ้างอิง แหล่งข้อมูล 

6)  โครงการศึกษาดูงานด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสังคม
ศึกษา ภาษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และดนตรี  

7)  โครงการกิจกรรมเรียนรู้ผ่านสะเต็ม
ศึกษา 

8) โครงการฟังบรรยายด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคม ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม 

9) โครงการค่ายวิชาการ  
10) เครื่องมือและเกณฑ์การประเมิน 
11) รายงานผลการดําเนินงานโครงการ

ตามหลักฐานข้อ  
12) เกียรติบัตร โล่ รางวัล ฯลฯ 
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เครื่องมือการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปีการศึกษา 2563 

ผู้จัดท าเครื่องมือการประเมิน  1) นางสาวรุ่งนภา บุญธรรม   2) นางสาวชาลินี  บูนํา   3) นายเสฏฐวุฒ ิ นํายูรี    
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

เป้าหมาย วิธีการวัด เอกสารหลักฐานอ้างอิง แหล่งข้อมูล 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
ทางวิชาการ 
ของผู้เรียน 
4) มีความสามารถ 
ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การสื่อสาร  

ร้อยละ 
100.00 

1) ร้อยละของนักเรียนที่การเข้าชั้นเรียนใน google 
classroom และการใช้งาน E-mail  จําแนกตาม
ระดับชั้นและระดับคุณภาพ   
2) ร้อยละของนักเรียนที่สามารถใช้งานชุดโปรแกรม
สํานักงาน เช่น Microsoft Office ได้ 
2) ร้อยละของนักเรียนที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์  
เช่น Facebook, Instagram ได้อย่างสร้างสรรค์ 
และมีคุณธรรม 
 
 
 
 
 
 
 

1) แบบสํารวจ  
รายชื่อ E-mail 
2) กลุ่มสังคมออนไลน์ต่างๆ 
3) รายงานผลการสอน 
4) ภาพ (แคปหน้าจอ)  
5) สารสนเทศ 
6) port folio ของนักเรียน 
7) เกียรติบัตร โล่ รางวัล 
8) ชิ้นงานของนักเรียนเช่น โปสเตอร์
โครงงาน, รายงาน, การนําเสนอด้วย
คอมพิวเตอร์ 
9) การส่งงานทาง Google 
Classroom ระบุ URL 
10) โครงงานวิทยาศาสตร์ 

1) ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 
2) นักเรียน 
3) ครูทุกกลุ่ม
สาระ 
การเรียนรู้ 
4) ครูหอพัก 
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เครื่องมือการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปีการศึกษา 2563 

ผู้จัดท าเครื่องมือการประเมิน  1) นายณัฐพล  อํามาตย์วงศ ์      2) นางสาวอัษฎา  ไพโรจน์บวร         
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 

ประเด็นการพิจารณา เป้าหมาย วิธีการวัด เอกสารหลักฐานอ้างอิง แหล่งข้อมูล 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
ทางวิชาการ 
ของผู้เรียน 
5) มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
 

ร้อยละ  
99.50 

 
 

เกณฑ์การพิจารณา 
- ร้อยละของนักเรียน ม.1 – ม.6 มีผลการเรียนเฉลี่ย 
ทุกรายวิชาไม่ต่ํากว่า 3.00 
- ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ม.3 และ ม.6 
วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
เกณฑ์การประเมิน 
ร้อยละ 96.00 – 100.00  =   ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 91.00 – 95.99    =   ดีเลิศ 
ร้อยละ 86.00 – 90.99    =   ดี 
ร้อยละ 81.00 – 85.99    =   ปานกลาง 
ต่ํากว่าร้อยละ 81.00       =   กําลังพัฒนา 
สูตรการคํานวณ 

 นักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ต่ํากว่า 3.00 × 100 
นักเรยีนทั้งหมด 

1) ผลการเรียนของนักเรียน
รายบุคคล 
2) กิจกรรมคลินิกวิชาการ
วิชาการ 
3) ผลการทดสอบระดับชาติ 
4) กิจกรรมสอนเสริม 
ทางวิชาการ 
 
 

1) ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 
2) งานวัดผล 
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เครื่องมือการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปีการศึกษา 2563 

ผู้จัดท าเครื่องมือการประเมิน  1) นายสมยศ  แซ่เจา     2) นางศรินยา  สวาหลัง  3) นางสาวนาถยา  พรหมช่วย      
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

เป้าหมาย วิธีการวัด เอกสารหลักฐานอ้างอิง แหล่งข้อมูล 

1.1 ผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการ 
ของผู้เรียน 
6) มีความรู้ 
ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติที่ดี 
ต่องานอาชีพ 

ร้อยละ  
100.00 

เกณฑ์การพิจารณา 
ยอดเยี่ยม  
- นักเรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป  

มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการ
จัดการ มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
และหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ 

ดีเลิศ   
-  นักเรียนร้อยละ 80-89 มีความรู้ 

ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ มีเจต
คติท่ีดีต่องานอาชีพและหาความรู
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

ดี 
- นักเรียนร้อยละ 65-79 มีความรู้ 

ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ มีเจต

1) โครงการส่งเสริมโครงงานวิทยาศาสตร์/งานวิจัย 
โครงงานหรืองานวิจัยทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และ
คอมพิวเตอร์ ทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอน
ปลาย 
2) โครงการแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยระดับนานาชาติกับ
โรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ 
3) โครงการฟังบรรยายและศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
4) โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
5) โครงการนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
  ชั้น ม.6 กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์(ภาคใต้) 
6) โครงการเปิดโลกชุมนุม 
7) กิจกรรมการเข้าค่ายต่างๆ 
8) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
9) แบบประเมินพฤติกรรมผู้เรียนที่มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพ
สุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพสุจริตตามที่ตนเองสนใจ 

1) งาน 
แนะแนว 
2) กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ทุก
กลุ่มสาระ 
3) งานวัดผล 
4) งานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
5) ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 
6) งานแผนงาน 
7) สภานักเรียน 
 



 

 

189 
ประเด็นการ
พิจารณา 

เป้าหมาย วิธีการวัด เอกสารหลักฐานอ้างอิง แหล่งข้อมูล 

คติท่ีดีต่องานอาชีพและหาความรู
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

ปานกลาง 
-  นักเรียนร้อยละ 50-64 มีความรู้ 

ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ  
มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและ 
หาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ 

ก าลังพัฒนา   
- นักเรียนน้อยกว่าร้อยละ 50  

มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการ
จัดการ มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
และหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ 

ประเด็นพิจารณาเพ่ิมเติม 
- ผู้เรียนร้อยละ 100 มีความรู้   

และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
ผ่านโครงการฟังบรรยายด้าน
อาชีพ  การพัฒนาบุคลิกภาพ   

10) รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
11) รายงานสรุปโครงการพีส่อนน้อง 
12) ภาพถ่ายกิจกรรม 
-  ค่ายวิชาการ ม.1-5 ปีการศึกษา 2563 ณ จ.สตูล สงขลา 
พัทลุง http://www.pccst.ac.th/news_3-12-63.html 

 นิทรรศการเปิดโลกชุมนุม วันที่ 16 ตุลาคม 2563 
ภาคเรียนที่ 1/2563 
http://www.pccst.ac.th/news_16-10-63.html 

 TAI Festival 2020 ณ หอประชุม 20 ปี วันที่ 2 
ตุลาคม 2563 
http://www.pccst.ac.th/news_2-10-63.html 

 การแสดงสี่ภาค นักเรียน ม.5 ปีการศึกษา 2562 
ณ หอประชุม 20 ปี  
http://www.pccst.ac.th/news_16-1-63-1.html 

 ฟังบรรยายการสร้างแรงบันดาลใจด้าน
วิทยาศาสตร์ ม.ต้น และ ม.ปลาย 
http://www.pccst.ac.th/news_15-1-63.html 
-   Math Gifted ม.4/1 ร.ร.มหาวชิราวุธ ม.5/1  
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

เป้าหมาย วิธีการวัด เอกสารหลักฐานอ้างอิง แหล่งข้อมูล 

และความฉลาดทางอารมณ์ 
- ผู้เรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ร้อย

ละ 100 มีผลการประเมินทักษะชีวิต
ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา 

- ผู้เรียนระดับชั้น ม.3 ร้อยละ 100 
ศึกษาต่อในสายสามัญหรือสาย
อาชีพ 

- ผู้เรียนระดับชั้น ม.6 ร้อยละ 100 
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

http://www.pccst.ac.th/news_18-1-63.html 
 พิธีเปิดงาน จ.ภ.วิชาการ'62 PCSHSST 

ACADEMIC FESTIVAL 2019  
http://www.pccst.ac.th/news_10-1-63.html 

 พิธีเปิดงาน PCSHSST Science Fair 2019 ณ 
หอประชุม 20 ปี  
http://www.pccst.ac.th/news_9-1-63.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

191 
เครื่องมือการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปีการศึกษา 2563 

ผู้จัดท าเครื่องมือการประเมิน   1) นางสาวปาริชาตนะดา เส็นสมเอียด  2) นางสาวมาซีเต๊าะ  จงรักษ์   3) นางสาวพรอุมา  พิทักษ์ 
     4) นางสาวกอบกุล  เล๊ะทองค า   5) นางสาวชนัฐกานต์  เมืองเขียว   6) นายสุชาติ  บิลังโหลด 
     7) นายสัลมาน  เส็นติระ    8) นางสาวณัฐฐากร  ทองไซร้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 

ประเด็นการพิจารณา เป้าหมาย วิธีการวัด เอกสารหลักฐานอ้างอิง แหล่งข้อมูล 
1.2 คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะ 

และค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
 -  นักเรียนผ่านเกณฑ์ 

การประเมิน 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตาม 
หลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาข้ัน 
พ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 

 

ร้อยละ  
98.00 

 

เกณฑ์การพิจารณานักเรียนรายบุคคล 
1) นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลา
งการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
ในระดับดีเยี่ยม 
เกณฑ์การประเมิน 
ร้อยละ  96.00 - 100.00    =     ดีเยี่ยม 
ร้อยละ  91.00 - 95.99      =     ดีเลิศ 
ร้อยละ  86.00 - 90.99      =     ดี 
ร้อยละ  80.00 - 85.99      =     ปานกลาง 
ต่ ากว่าร้อยละ  81            =    ก าลังพัฒนา 
2) นักเรียนได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดี 
ศรีจุฬาภรณ์และความประพฤติยอดเยี่ยม 
ไม่ต่ า กว่าร้อยละ 70  

1) ผลการประเมินตาม 
หลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 
ภาคเรียนที่ 1 และ 2 
ปีการศึกษา 2563 
2) ภาพถ่าย 
3) รางวัลแห่งความดี  
ปีการศึกษา 2563 
4) ปพ.5 รายวิชาโครงงาน 
5) ภาพถ่ายการน าเสนอ 
โครงงาน 
6) สาร จ.ภ. สตูล  
ประจ าปี 2563 

1) งานกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้ 
2) ฝ่ายบริหาร 
วิชาการ 
3) งานหอพัก  
4) ฝ่ายบริหาร 
กิจการนักเรียน 
5) กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 
6) กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ 
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ประเด็นการพิจารณา เป้าหมาย วิธีการวัด เอกสารหลักฐานอ้างอิง แหล่งข้อมูล 
  - เห็นคุณค่าของ 

การเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติ ทดลองจริง 

  - เห็นคุณค่า 
และความส าคัญ 
ของการวิจัย 
และการประดิษฐ์ 
คิดค้น 

  - มีจิตใจเปิดกว้าง 
เชื่อในเหตุผล 
เปลี่ยนแปลง 
ความคิดเห็น 
ของตนเอง 
ได้ตามข้อมูลและ 
หลักฐานใหม่ 
ที่ได้รับ 

 
 
 
 

ร้อยละ   70.00 - 100.00  =    ดีเยี่ยม 
ร้อยละ   60.00  - 69.99   =    ดีเลิศ 
ร้อยละ   50.00  -  59.99  =    ดี 
ต่ ากว่าร้อยละ  50            =   พอใช้ 
3) นักเรียนได้ปฏิบัติการทดลองในการเรียน 
การสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ร้อยละ 100 
4) ผลการประเมินโครงงานของนักเรียนอยู่ใน 
ระดับดีเยี่ยมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 96 ขึ้นไป 
ร้อยละ  96.00 - 100         =   ดีเยี่ยม 
ร้อยละ  90.00  -  95.99     =   ดีเลิศ 
ร้อยละ   86.00  -  89.99    =   ดี 
ร้อยละ   80.00  -  85.99     =  ปานกลาง 
ต่ ากว่าร้อยละ  80              =  ก าลังพัฒนา 
5) ค่ายเสริมสร้างความเป็นนักวิทยาศาสตร์ 
  - ค่ายจุดประกายนักวิทยาศาสตร์   
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                  
ณ จังหวัดสงขลา ร้อยละ 100 
  - ค่ายฝึกประสบการณ์วิจัย ส าหรับนักเรียนชั้น 
    มัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ หาวิทยาลัยสงขลา 

7) สาร จ.ภ.สตูล 
ปีการศึกษา 2563 
8) สมุดบันทึก 
การปฏิบัติกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 
9) สรุปผลการเข้า 
ร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
10) ภาพถ่ายแคแสด 
เกมส์ 
11) ภาพถ่ายกีฬาประเพณี 
 
 
 
 
 
 
 
 

และเทคโนโลยี 
7) งานกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 
8) กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ 
9) กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 
10) งาน 
แผนงาน 
11) ฝ่ายบริหาร 
กิจการนักเรียน 
12) กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 
สุขศึกษา 
และพลศึกษา 
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ประเด็นการพิจารณา เป้าหมาย วิธีการวัด เอกสารหลักฐานอ้างอิง แหล่งข้อมูล 

1.2 คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะ 
และค่านิยมที่ดีตามที่ 
สถานศึกษาก าหนด 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    นครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร้อยละ 100 
  - ค่ายโครงงาน ส าหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  ร้อยละ 100 
6) รางวัลการแข่งขันท่ีนักเรียนได้รับด้านวิทยา 
ศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ระดับชาติและนานาชาติในระดับดีเยี่ยม 
เกณฑ์การประเมิน 
  จ านวนเหรียญ  10    เหรียญขึ้นไป   ดีเยี่ยม 
  จ านวนเหรียญ   7-9  เหรียญ          ดีเลิศ 
  จ านวนเหรียญ    5-6  เหรียญ         ดี 
  จ านวนเหรียญ   3-4 เหรียญ       ปานกลาง 
  จำนวนเหรียญ 1-2   เหรียญ    กําลังพัฒนา    
7) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 
ออกก าลังกายไม่น้อยกว่า 240 ครั้ง 
(ครั้งละไม่น้อยกว่า 45 นาที)่ 
ตามท่ีโรงเรียนก าหนด ร้อยละ 100 
8) นักเรียนเห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย 
อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
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ประเด็นการพิจารณา เป้าหมาย วิธีการวัด เอกสารหลักฐานอ้างอิง แหล่งข้อมูล 

1.2 คุณลักษณะที่ 
พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะ 
และค่านิยมที่ดีตามที่ 
สถานศึกษาก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน 
มีนักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับ 
จังหวัด/เขต   
 ดีเยี่ยม                      
มีนักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการ 
แข่งขนักีฬาระดับจังหวัด/เขต         
 ดีเลิศ 
มีนักเรียนทุกคนออกก าลังกาย           
 ดี 
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เครื่องมือการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปีการศึกษา 2563 

ผู้จัดท าเครื่องมือการประเมิน  1) นายสุลตรณ์  หลังเกตุ   2) นางหฤทัย เวชศาสตร์ เนตรจรัสแสง   3) นางสาวรอฮาณา  ปะดูกา  
     4) นายนูรุดดีน  แคยิหวา   5) นายภิโชติ  เอียดเฉลิม     6) นายฮูเส็น  ยาประจันทร์ 
     7) นางสาวสุนีย์  ทิพย์มณี       
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 

ประเด็นการพิจารณา เป้าหมาย วิธีการวัด เอกสารหลักฐานอ้างอิง แหล่งข้อมูล 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
2) ความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความ 
เป็นไทย 

ร้อยละ 
98.00 

เกณฑ์การพิจารณา 
ยอดเยี่ยม  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของท้องถิ่น

ในวันสําคัญ 
ดีเลิศ  นักเรียนสามารถน าเสนอเอกลักษณ์

ในท้องถิ่นของตนเองและความเป็น
ไทย 

ดี  นักเรียนนําเสนอและสืบสานภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย 

ปานกลาง  นักเรียนสามารถน าเสนอความ
คิดเห็นในการแก้ปัญหาในท้องถิ่น
และในสังคมไทย 

กําลังพัฒนา นักเรียนสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 
และสังคมไทย 

1)  โครงการศึกษาข้าวพื้นเมืองสตูล
(พันธุ์อัลฮัมดุลิลละฮฺ) 

2) กิจกรรมฟังบรรยายอุทยานธรณีสตูล 
3) โครงการวันสําคัญ 
  (สารทเดือนสิบอาซูรอสัมพันธ์) 
4) ค่ายพุทธบุตร/คุณธรรมเพ่ือชีวิต 
5) โครงการ TAI 
6) กิจกรรมการแสดง 4 ภาค 
7)  โครงการทัศนศึกษา 

แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นไทย 
8) วันสําคัญ (วันเฉลิมพระชนมพรรษา

ของพระมหากษัตริย์และพระบรม
วงศานุวงศ์,  จภ.สตูล ทําบุญร่วมใจ,  

9) สมุดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1)  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

2)  กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

3)  งานวิชาการ 
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ประเด็นการพิจารณา เป้าหมาย วิธีการวัด เอกสารหลักฐานอ้างอิง แหล่งข้อมูล 

เกณฑ์คุณภาพ 
ดําเนินการได้ ระดับ 1 ได้ 1 คะแนน                            
(กําลังพัฒนา) 
ดําเนินการได้ ระดับ 2 ได้ 2 คะแนน (พอใช้) 
ดําเนินการได้ ระดับ 3 ได้ 3 คะแนน (ดี) 
ดําเนินการได้ ระดับ 4 ได้ 4 คะแนน (ดีเลิศ) 
ดําเนินการได้ ระดับ 5 ได้ 5 คะแนน (ยอดเยี่ยม) 
สูตรการค านวณ 

นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ × 100 
จํานวนนักเรียนทั้งหมด 
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เครื่องมือการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปีการศึกษา 2563 

ผู้จัดท าเครื่องมือการประเมิน    1) นายสุลตรณ์  หลังเกตุ   2) นางหฤทัย เวชศาสตร์ เนตรจรัสแสง   3) นางสาวรอฮาณา  ปะดูกา  
     4) นายนูรุดดีน  แคยิหวา   5) นายภิโชติ  เอียดเฉลิม     6) นายฮูเส็น  ยาประจันทร์ 
     7) นางสาวสุนีย์  ทิพย์มณี       
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

เป้าหมาย วิธีการวัด เอกสารหลักฐานอ้างอิง แหล่งข้อมูล 

1.2 คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 
3) การยอมรับท่ีจะ
อยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย  
 
 

ร้อยละ  
100.00  

เกณฑ์การพิจารณา 
1) การแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นด้วยความเข้าใจ 
2) การแสดงมารยาทที่เหมาะสมตามวัฒนธรรมการอยู่
ร่วมกัน 
3) การเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 
4) การปรับตัวและการร่วมกิจกรรมตามบริบททาง
วัฒนธรรมและสังคม 
 
เกณฑ์การประเมิน 
ยอดเยี่ยม 
- ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันด้วยความ
สุภาพรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยความเข้าใจดี 

1) โครงการค่ายสัมพันธ์
นักเรียนใหม่ 
2) โครงการกีฬาสัมพันธ์ 
     - กีฬาภายใน เช่น กีฬาสี  
     - กีฬาประเพณี 
     - กีฬาชุมชน  
3) โครงการทําบุญโรงเรียน 
และวันปีใหม่ 
4) โครงการ big cleaning Day 
5) โครงการวันสําคัญทาง
ศาสนา 
6) โครงการสานสัมพันธ์ชาวหอ 
   - กิจกรรมสานสัมพันธ์พ่ีน้อง 

1) ฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน 
2) ฝ่ายบริหารทั่วไป 
/ฝ่ายบริหารวิชาการ 
/ กลุ่มสาระฯสุข
ศึกษาฯ 
3) ฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน 
4) ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 
5) ฝ่ายบริหารงาน
บุคคล 
 



 

 

198 
ประเด็นการ
พิจารณา 

เป้าหมาย วิธีการวัด เอกสารหลักฐานอ้างอิง แหล่งข้อมูล 

- แสดงมารยาทที่เหมาะสมให้เกียรติซึ่งกันและกัน เช่น ไม่
แสดงอาการดูหมิ่นหรือรังเกียจในเรื่องท่ีตนไม่ชอบ 
- เห็นประโยชน์ของวัฒนธรรมและสังคมที่หลากหลาย 
- ร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและสังคมท้องถิ่นและปรับตัว
ได้อย่างกลมกลืนทั้งในและนอกสถานศึกษาด้วยความเต็ม
ใจเป็นแบบอย่างที่ดีและสามารถแนะนําโน้มน้าวผู้อ่ืนให้
เข้าใจ 
 
ดีเลิศ 
- ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันด้วยความ
สุภาพ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยความเข้าใจที่ดี 
- การแสดงมารยาทที่เหมาะสมให้เกียรติซึ่งกันและกันเช่น 
การไม่แสดงอาการดูหมิ่นหรือรังเกียจในเรื่องที่ตนไม่ชอบ 
- เห็นประโยชน์ของการมีวัฒนธรรมที่หลากหลายในสังคม 
- ร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและสังคมท้องถิ่น และปรับตัว 
ได้อย่างกลมกลืนทั้งในและนอกสถานศึกษาด้วยความเต็ม
ใจ 
 
 

7) กิจกรรมฟังบรรยายด้าน
บุคลิกภาพและความฉลาดทาง
อารมณ์ 
8) กิจกรรมฟังบรรยายด้าน
สังคมศึกษา ภาษา ศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม  
9) เอกสาร X-RAY ม.1-6 
รายบุคคล ภาคเรียนที่ 1/2563 
10) เอกสาร RE X-RAY ม.1-6  
ภาคเรียนที่  2/2563 
11) รูปภาพการเข้าร่วม
กิจกรรม 
12) แบบประเมินการเข้าร่วม
กิจกรรม 

6) ฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน 
7) กลุ่มสาระฯสังคม 
8) งานหอพัก 
9) ฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน 
10) ฝ่ายบริหาร
กิจการนักเรียน 
11) ฝ่ายบริหาร
กิจการนักเรียน 
12) เว็บไซต์โรงเรียน 
13) ฝ่ายรับผิดชอบ
โครงการดังกล่าว
ข้างต้น 



 

 

199 
ประเด็นการ
พิจารณา 

เป้าหมาย วิธีการวัด เอกสารหลักฐานอ้างอิง แหล่งข้อมูล 

ดี 
- ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยด้วยความสุภาพ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนด้วยความเข้าใจที่ดี 
- แสดงมารยาทที่เหมาะสมให้เกียรติกันและกัน เช่น ไม่
แสดงอาการดูหมิ่นหรือรังเกียจในเรื่องที่ตนไม่ชอบ 
- เห็นคุณค่าวัฒนธรรมที่แตกต่างและร่วมกิจกรรมที่
แตกต่างทางวัฒนธรรมที่สถานศึกษาจัดขึ้นด้วยความเต็มใจ 
  
ปานกลาง 
- ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันสุภาพ   
รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนด้วยความเข้าใจที่ดีเป็นบางครั้ง 
- แสดงมารยาทที่เหมาะสมให้เกียรติกันและกัน เช่น  
ไม่แสดงอาการดูหมิ่นหรือรังเกียจในเรื่องที่ตนไม่ชอบ 
โดยต้องมีผู้คอยชี้แนะกํากับและควบคุม 
- เห็นความแตกต่างทางวัฒนธรรมเป็นปัญหา 
และร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมเม่ือมีความจําเป็น 
 
 
 



 

 

200 
ประเด็นการ
พิจารณา 

เป้าหมาย วิธีการวัด เอกสารหลักฐานอ้างอิง แหล่งข้อมูล 

ก าลังพัฒนา 
- ผู้เรียนไม่สามารถแสดงความคิดเห็นหรือพูดคุยกันด้วย
ความสุภาพ ไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนด้วยความเข้าใจ
ที่ดี 
- แสดงมารยาทที่ไม่เหมาะสม ไม่ให้เกียรติกันและกัน เช่น
แสดงอาการดูหมิ่นหรือรังเกียจในเรื่องท่ีตนไม่ชอบ 
- ไม่เห็นคุณค่าวัฒนธรรมที่แตกต่าง ไม่ยอมร่วมกิจกรรมที่
แตกต่างทางความคิดและวัฒนธรรม 
 
สูตรการค านวณ 

นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ × 100 
นักเรียนทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

201 
เครื่องมือการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปีการศึกษา 2563 

ผู้จัดท าเครื่องมือการประเมิน   1) นายอภิรักษ์  สุขาเขิน    2) นายวิวิศน์ ประเสริฐศรี   3) นายรังสิต  รัตนโสภา 
4) นางสาวนุสรา ดลระหมาน  5) นายอาซัลลี  ฮะยีบิลัง    6) นางสาวรจณี รบบานา         7) นางสาวฝาตอน๊ะ กาเส็มส๊ะ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 

ประเด็นการพิจารณา เป้าหมาย วิธีการวัด เอกสารหลักฐานอ้างอิง แหล่งข้อมูล 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
4) สุขภาวะทาง
ร่างกายและจิต
สังคม      

ร้อยละ  
100.00 

เกณฑ์การพิจารณา  
สุขภาวะทางร่างกายประเมินจาก 
- นักเรยีนมีน้ําหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
- นักเรียนผ่านการทดสอบสมรรถภาพระดับชั้น  
ม.1-3 และ ม.4-6  
- พิจารณาจากข้อมูลการออกกําลังกายของนักเรียน
ตามเกณฑ์ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
จิตสังคม ประเมินจาก  
- ร้อยละของการเข้าร่วมกิจกรรม 
เกณฑ์การประเมิน 
ร้อยละ  96.00 - 100.00   =   ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ  91.00 - 95.99     =   ดีเลิศ 
ร้อยละ   86.00 - 90.99    =   ดี 
ร้อยละ   81.00 - 85.99    =   ปานกลาง 
ต่ํากว่าร้อยละ 81.00         =  กําลังพัฒนา 
 

1) ผลการทดสอบสมรรถภาพ 
ทางร่างกาย 
2) แบบสรุปผลการบริจาคโลหิต 
3) การเข้าร่วมโครงการปลูกป่า ฯ 
4) กีฬาสี – กีฬาประเพณี,  
5) การออกกําลังกายหลังเลิก
เรียน  
5) Big Clearing day  
6) บริจาคโลหิต 
7) ช่วยเหลือหารายได้ให้เด็ก
กําพร้าบ้านเอมิเรสต์ 
8) ลูกเสือต้านต้านภัยยาเสพติด 
9) โครงการพ่ีสอนน้อง 
10) กิจกรรมเพื่อสังคม 
11) งานวันเด็ก 
12) เก็บขยะชายทะเล  

1) กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 
2) งานอนามัย
โรงเรียน 
3) งานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
 



 

 

202 
ประเด็นการพิจารณา เป้าหมาย วิธีการวัด เอกสารหลักฐานอ้างอิง แหล่งข้อมูล 

- ผู้เรียนร้อยละ 100 ผ่านการประเมินกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ 
- ผู้เรียนร้อยละ 100  ผ่านกจิกรรมฟังบรรยายด้าน
การพัฒนาบุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ์ 

13) ค่ายจุดประกายนักวิทย์ ม.1 
14) บําเพ็ญสาธารณประโยชน์ 

 
 
 
 
 



 

 

203 
เครื่องมือการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปีการศึกษา 2563 

ผู้จัดท าเครื่องมือการประเมิน   1) นายวิชัย  บัวเนี่ยว      2) นางสาวอลิตา  เจ๊ะง๊ะ       3) นางสาวโยทะกา  บูเก็ม      
มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ประเด็นการพิจารณา เป้าหมาย วิธีการวัด เอกสารหลักฐานอ้างอิง แหล่งข้อมูล 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์  
และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด 
ชัดเจน                                 

ยอดเยี่ยม  เกณฑ์การพิจารณา  
มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
(SWOT)   
1) การกําหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจดําเนินการโดยการ
มีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  และมีความเป็นไป
ได้ในการปฏิบัติ 
2) ครูและบุคลากรทุกคนมีความรู้ความเข้าใจวิสัยทัศน์
และพันธกิจของโรงเรียน   
3) วิสัยทัศน์และพันธกิจมีความสอดคล้องกับบริบท
ของโรงเรียนและนโยบายที่เกี่ยวข้อง  เป็นแบบอย่าง
ได้ 
4) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความ
เห็นชอบ 
5) มีการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรทุกฝ่าย 
ที่เก่ียวข้องด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 

1) รายงานการประชุม
เชิงปฏิบัติการต่างๆ 
2) รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3) รายงานการประชุม
ประจําเดือน 
4) กลยุทธ์กลุ่มโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย 
5) แผนกลยุทธ์โรงเรียน 
6) แผนปฏิบัติการ
โรงเรียน 
 

1) งาน
แผนงาน 
2) งาน
สารสนเทศ 
3) งาน
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
4) งาน
สํานักงาน
ผู้อํานวยการ 
 
 



 

 

204 
ประเด็นการพิจารณา เป้าหมาย วิธีการวัด เอกสารหลักฐานอ้างอิง แหล่งข้อมูล 

เกณฑ์การประเมิน 
ดําเนินการได้ 5 รายการ     =    ยอดเยี่ยม 
ดําเนินการได้ 4 รายการ     =    ดีเลิศ   
ดําเนินการได้ 3 รายการ     =    ดี    
ดําเนินการได้ 2 รายการ     =    ปานกลาง 
ดําเนินการได้ 1 รายการ     =    กําลังพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

205 
เครื่องมือการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปีการศึกษา 2563 

ผู้จัดท าเครื่องมือการประเมิน    1) นางศุลยา  สามัญ       2) นางสาวฮุสนา  ฉิมเรือง 
มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ประเด็นการพิจารณา เป้าหมาย วิธีการวัด เอกสารหลักฐานอ้างอิง แหล่งข้อมูล 
2.2 มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยอด
เยี่ยม 

พิจารณาจากระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 
ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. 2561) ตามองค์ประกอบ ดังนี้ 
- องค์ประกอบท่ี 1 การกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
- องค์ประกอบท่ี 2 การจัดทําแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
- องค์ประกอบท่ี 3 การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
- องค์ประกอบท่ี 4 การประเมินคุณภาพ

1) แผนผังการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  
2) ประกาศมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัยสตูล 
3) ประกาศค่าเป้าหมายของมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
4) แผนกลยุทธ์กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
5) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  สตูล 
8) แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 
9) คําสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
10) รายงานการประชุมของโรงเรียน/ฝ่าย/
งาน/กลุ่มสาระฯ  

1) งานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
2) งานสารบรรณ 
3) งานบุคลากร 
4) งานแผนงาน 
5) งานสารสนเทศ 
6) ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 
7) ฝ่ายบริหาร 
งานบุคคล 
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ประเด็นการพิจารณา เป้าหมาย วิธีการวัด เอกสารหลักฐานอ้างอิง แหล่งข้อมูล 

2.2 มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
- องค์ประกอบท่ี 5 การจัดทํารายงาน
ประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน 
การให้ระดับคุณภาพ 
- ก าลังพัฒนา หมายถึง มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษา แต่ไม่
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
- ปานกลาง หมายถึง มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
- ดี หมายถึง มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 
ที่ชัดเจนส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
- ดีเลิศ หมายถึง มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา ที่ชัดเจนมี

11) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
12) แบบขอนุมัติโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการฯ 
13) ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
14) คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือดําเนินการประเมินคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา และจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง 
15) รายงานการประเมินตนเอง 
ของสถานศึกษา 
16) โครงการประชุมเพ่ือสรุปผลการ
ปฏิบัติงานฯ  
17) คําสั่ง / ประกาศของโรงเรียน 
18) สรุปผลการดําเนินโครงการ 
19) ภาพกิจกรรม 
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ประเด็นการพิจารณา เป้าหมาย วิธีการวัด เอกสารหลักฐานอ้างอิง แหล่งข้อมูล 

2.2 มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสิทธิภาพ  ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดย
ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
- ยอดเยี่ยม หมายถึง มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่
ชัดเจน  มีประสิทธิภาพ  ส่งผลต่อคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มี
การนําข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนา
งานอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ 
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เครื่องมือการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปีการศึกษา 2563 

ผู้จัดท าเครื่องมือการประเมิน  1) นางปรีดา ผลาสิงห์          2) นางสาวผาณดิา  แลหมัน  3) นางเบญจวรรณ  หลงจ ิ       
มาตรฐานที ่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ประเด็นการพิจารณา เป้าหมาย วิธีการวัด เอกสารหลักฐานอ้างอิง แหล่งข้อมูล 

2.3 ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย                 
                

ยอดเยี่ยม 1) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2) สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 
3) กําหนดนโยบาย แผนและโครงการมาจาก 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4) มอบหมายหน้าที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจน 
5) มีการนิเทศติดตาม การปฏิบัติงานตามนโยบาย
แผนและโครงการอย่างต่อเนื่อง และนําผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานมาทบทวนและเป็นข้อมูล 
ในการพัฒนาต่อไป 
เกณฑ์การประเมิน 
ยอดเยี่ยม    หมายถึง ดําเนินการได้ 5 รายการ 
ดีเลิศ         หมายถึง ดําเนินการได้ 4 รายการ 
ดี              หมายถึง ดําเนินการได้ 3 รายการ 

1) หลักสูตรสถานศึกษา 
2) สมุดบันทึกกิจกรรม 
3) โครงการพัฒนากลุ่มสาระฯ 
4) โครงการส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
5) แบบรายงานโครงการ 
6) โครงการโอลิมปิกวิชาการ 
7) โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน 
8) โครงการฟิสิกส์สัประยุทธิ์ 
9) โครงการสนับสนุนการสอบ 
ทุนแลกเปลี่ยน 
10) กิจกรรมลูกเสือไทย-
มาเลย์ 
11) กิจกรรมค่ายไทย-มาเลย์ 
12) แบบสรุปกิจกรรมพัฒนา

1) ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 
2) งานกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
3) งานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
4) งานวิเทศน์
สัมพันธ์ 



 

 

209 
ประเด็นการพิจารณา เป้าหมาย วิธีการวัด เอกสารหลักฐานอ้างอิง แหล่งข้อมูล 

ปานกลาง    หมายถึง ดําเนินการได้ 2 รายการ 
กําลังพัฒนา  หมายถึง ดําเนินการได้ 1 รายการ 

ผู้เรียน 
13) รายงานการประชุม 
กลุ่มสาระ/งาน 
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เครื่องมือการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปีการศึกษา 2563 

ผู้จัดท าเครื่องมือการประเมิน    1) นางเขมิกา  ทองสี  2) นางสาวจันทิดา จาปัง  3) นางสาวนัฐจรีย์  หลงจ ิ    
มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ประเด็นการพิจารณา เป้าหมาย วิธีการวัด เอกสารหลักฐานอ้างอิง แหล่งข้อมูล 
2.4 พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ                     
           

 ยอดเยี่ยม 
 

เกณฑ์การพิจารณา 
1) ผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนํา 
ระดับนานาชาติ มาบรรยายถ่ายทอดเทคนิค  
วิธีการสอนและสาธิตวิธีการสอน 3 ครั้ง/ปี 
2) ครูทุกคนได้รับการอบรมทางวิชาการไม่ต่ํากว่า  
20 ชั่วโมง/ปี 
3) ครูได้รับการปรับวิทยฐานะตามคุณสมบัติของ
ตนเอง ร้อยละ 60 
4) ครูมีการแสดงผลงาน Best Practice  รวม 6 คน  
/ ปี 
5) ครูที่ไม่ใช่กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศท่ีมีผลการ
ประเมิน  CEFR ในระดับ A1 ขึ้นไป ไม่ต่ํากว่า 
ร้อยละ 50 
เกณฑ์การประเมิน 
ยอดเยี่ยม    หมายถึง ดําเนินการได้ 5 รายการ 
ดีเลิศ         หมายถึง ดําเนินการได้ 4 รายการ 

1) รายงานการไป
ราชการ ตามโครงการ
พัฒนาครูและบุคลากร 
2) รายงานสรุป 
การเข้ารับการอบรม 
จากงานบุคลากร 
3) ข้อมูลการเลื่อน 
วิทยฐานะ 
4) ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย และนวัตกรรม
ของครู 
5) รายงานผลการอบรม 
ตามโครงการพัฒนาครู
และบุคลากร 
6) รายงานสรุปผล 
การทดสอบ  CEFR 

1) ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
2) งานกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้  
3) กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาต่างประเทศ 
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ประเด็นการพิจารณา เป้าหมาย วิธีการวัด เอกสารหลักฐานอ้างอิง แหล่งข้อมูล 

ดี              หมายถึง ดําเนินการได้ 3 รายการ 
ปานกลาง    หมายถึง ดําเนินการได้ 2 รายการ 
กําลังพัฒนา  หมายถึง ดําเนินการได้ 1 รายการ 
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เครื่องมือการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปีการศึกษา 2563 

ผู้จัดท าเครื่องมือการประเมิน    1) นางเพ็ญนภา  รัตโนดม   2) นางสาวจิระนันต์  สุวรรณวิหค   3) นางสาวจริยา  จิตตพงศ์   
     4) นายอัมพันธ์  บินอับดุลรามาน    5) นายกิตตินันท์  ท่าชะมวง    6) นางสาวหัสนี หมาดหมีน 
     7) นายตาริค  หลงจิ         
มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ประเด็นการพิจารณา เป้าหมาย วิธีการวัด เอกสารหลักฐานอ้างอิง แหล่งข้อมูล 
2.5 จัดสภาพแวดล้อม 
ทางกายภาพและสังคม 
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ เกณฑ์การพิจารณา 
ยอดเยี่ยม หมายถึง โรงเรียนมีอาคารสถานที่ 
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
และสื่อเทคโนโลยีครบทุกชั้นเรียน 
ดีเลิศ หมายถึง โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อม 
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
และปลอดภัย 
ดี หมายถึง โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมและ
ห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ปานกลาง  หมายถึง  โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อม 
และห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ไม่เพียงพอ 
กําลังพัฒนา  หมายถึง  โรงเรียนไม่มีการจัด
สภาพแวดล้อมและห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

1) งาน / โครงการ  
ที่เก่ียวข้องกับการอาคาร
สถานที่ และสภาพแวดล้อม 
2) บันทึกการใช้ห้องต่างๆ 

1) ฝ่าบ
บริหารทั่วไป 
2) งานอาคาร
สถานที่ 
3) งานโสต
ทัศนศึกษา 
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เครื่องมือการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปีการศึกษา 2563 

ผู้จัดท าเครื่องมือการประเมิน 1) นายดนุรุจ  สามัญ   2) นางสาวณัฐวรา เลิศอริยะพงษ์กุล     3) นายอิสรา  สําเร      4) นายอภินพ  แกสมาน 
มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ประเด็นการพิจารณา เป้าหมาย วิธีการวัด เอกสารหลักฐานอ้างอิง แหล่งข้อมูล 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน 
การบริหารจัดการและ 
การจัดการเรียนรู ้

ยอดเยี่ยม 
 

เกณฑ์การพิจารณา 
ยอดเยี่ยม  
โรงเรียนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
กระบวนการจัดการมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่าง
มีประสิทธิภาพ มีนวัตกรรม เป็นแบบอย่างที่ดี และ
ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
ดีเลิศ  
โรงเรียนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
กระบวนการจัดการมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่าง
มีประสิทธิภาพ มีนวัตกรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี 
ดี  
โรงเรียนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
กระบวนการจัดการมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

1) แบบสรุปข้อมูลจํานวน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 
2) เอกสารโครงการจัดสรรการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
3) เอกสารการกํากับติดตาม 
ซ่อมบํารุง การจัดเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
3) ผลงานนักเรียนหรือ 
ความสําเร็จ ที่เกิดขึ้นจากการ
บริหารและการจัดการ 
4) รางวัล เกียรติบัตร 
5) แฟ้มภาพถ่าย 
 

1) งาน ICT 
2) งานโสต
ทัศนศึกษา 
3) งานพัสดุ 
4) งาน
แผนงาน 
5) กลุ่มสาระ
ฯ/ ฝ่ายงาน 
6) งานวิทย
บริการ 
7) งานหอพัก 
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ประเด็นการพิจารณา เป้าหมาย วิธีการวัด เอกสารหลักฐานอ้างอิง แหล่งข้อมูล 

พอใช้ 
โรงเรียนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
กระบวนการจัดการมีการพัฒนาแต่ยังขาด
ประสิทธิภาพ 
ก าลังพัฒนา  
โรงเรียนไม่มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 
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เครื่องมือการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปีการศึกษา 2563 

ผู้จัดท าเครื่องมือการประเมิน    1) นางสาวมนัสรินทร์  บุญญคง   2) นางสาวจันทรวรรณ พันธ์สุริย์ฉาย 3) นางสูใบด๊ะ  หลงจิ 
มาตรฐานที่  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ประเด็นการพิจารณา เป้าหมาย วิธีการวัด เอกสารหลักฐานอ้างอิง แหล่งข้อมูล 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ 
 

ยอดเยี่ยม 
 

เกณฑ์การพิจารณา 
ยอดเยี่ยม (ระดับ 5) 
  ครูร้อยละ 90-100 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สามารถนําไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู้ และมีการเผยแพร่  
ดีเลิศ (ระดับ 4) 
  ครูร้อยละ 80-89 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สามารถนําไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตได้ 
ดี (ระดับ 3) 
   ครูร้อยละ 70-79 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด

1) แผนการจัดการเรียนรู้ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
2) รายงานโครงการ/กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน เช่น 
    - รายงานโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนสู่การเป็น
นักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น 
และนักพัฒนานวัตกรรมสู่สากล  
   - รายงานโครงการนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ (Best 
symposium) ของนักเรียน กลุ่ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย 
    - รายงานโครงการส่งเสริม
นักเรียน นําเสนอผลงานทาง
วิชาการในเวทีร่ะดับชาติและ

1) ฝ่ายบริหาร
วิชาการ  
- ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
- กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
2) งาน
แผนงาน 
3) Website : 
pccst.ac.th 
4) ฝ่ายบริหาร 
กิจการ
นักเรียน 
5) งานโสต
ทัศนศึกษา 
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ประเด็นการพิจารณา เป้าหมาย วิธีการวัด เอกสารหลักฐานอ้างอิง แหล่งข้อมูล 

และปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน
การดําเนินชีวิตได้ 
ปานกลาง (ระดับ 2) 
  ครูร้อยละ 60-69 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษาและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน
การดําเนินชีวิต 
กําลังพัฒนา (ระดับ 1) 
  ครูต่ํากว่าร้อยละ 60 จัดการเรียนรู้ที่ไม่เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
 
 
 
 

นานาชาติ  
     - รายงานโครงการเรียนรู้
วัฒนธรรมเจ้าของภาษา 
3) สารจภ.สตูล รายเดือน / 
รายปี 
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เครื่องมือการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปีการศึกษา 2563 

ผู้จัดท าเครื่องมือการประเมิน      1) นายอนัน  จันทรัตน์  2) นางสาวอังคณา  บุญทา   3) นายจิรายุทธ  แสงสิน 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ประเด็นการพิจารณา เป้าหมาย วิธีการวัด เอกสารหลักฐานอ้างอิง แหล่งข้อมูล 
3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยี 
สารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 
 

เกณฑ์การพิจารณา 
ยอดเยี่ยม (ระดับ 5) 
        ครูร้อยละ 90-100 มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
ดีเลิศ (ระดับ 4) 
       ครูร้อยละ 80-89 มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ดี (ระดับ 3) 
       ครูร้อยละ 70-79 มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ปานกลาง (ระดับ 2) 
       ครูร้อยละ 60-69 มกีารใช้สือ่ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหลง่
เรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการเรียนรู ้
กําลังพัฒนา (ระดับ 1) 
       ครูต่ํากว่าร้อยละ 60 มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ทีไ่ม่เอื้อต่อการเรียนรู ้

1) ทะเบียนคุมการใช้สื่อ 
2) แผนการจัดการเรียนรู้ 
3) ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ 
4) สรุปงานที่ได้ไปศึกษา
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
5) หลักฐานการเรียนบน
ระบบ Internet 
 

1) ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 
2) งานโสต
ทัศนศึกษา 
3) งานวิทย
บริการ 
4) งาน
แผนงาน  
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เครื่องมือการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปีการศึกษา 2563 
ผู้จัดท าเครื่องมือการประเมิน    1) นางทิพวรรณ  ธังดิน   2) นางสาวสุวิมล หอประยูร 3) นางสาวสาริณี  บูเก๊ะเจ๊ะลี     
มาตรฐานที่   3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ประเด็นการพิจารณา เป้าหมาย วิธีการวัด เอกสารหลักฐานอ้างอิง แหล่งข้อมูล 
3.3 มีการบริหาร
จัดการเรียนเชิงบวก 

ยอด
เยี่ยม 

 

เกณฑ์การพิจารณา 
ยอดเยี่ยม (ระดับ 5) 
       ครูร้อยละ 90-100  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนร่วมกันอย่างมีความสุข 
ดีเลิศ (ระดับ 4) 
       ครูร้อยละ 80-89  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนร่วมกันอย่างมีความสุข 
ดี (ระดับ 3) 
       ครูร้อยละ 70-79  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก 
ปานกลาง (ระดับ 2) 
       ครูร้อยละ 60-69  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก 
กําลังพัฒนา (ระดับ 1) 
       ครูต่ํากว่าร้อยละ 60  มีการบริหารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก 

1) หลักสูตรโรงเรียน  ม.ต้น, 
ม.ปลาย 
2) แผนการจัดการเรียนรู้  
8 กลุ่มสาระ   ม.1-  ม.6 
3) การบูรณาการชิ้นงาน 
4) บันทึกการสอน และ
แผนการจัดการเรียนรู้  
5) แบบทดสอบประจําหน่วย 
กลางภาค,ปลายภาค 
6) PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
7) แบบวิเคราะห์ข้อสอบกลุ่ม
โรงเรียน 
8) ผลการสอบ o-net  
ปี 2562 
9) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
ปีการศึกษา 2562 

www.pccst.ac.th 
www.pccns.ac.th 
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เครื่องมือการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปีการศึกษา 2563 

ผู้จัดท าเครื่องมือการประเมิน     1) นางสาวซานิยาฮ์ ยะหรีม   2) นายพิชชากร กลิ่นเขียว  3) นางสาวศุภกัญญา โอมณี 
มาตรฐานที่   3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ประเด็นการพิจารณา เป้าหมาย วิธีการวัด เอกสารหลักฐานอ้างอิง แหล่งข้อมูล 
3.4 ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 
 

 ยอด
เยี่ยม 

 

เกณฑ์การพิจารณา 
ยอดเยี่ยม (ระดับ 5)        
     ครูร้อยละ 90-100 มีการตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายใน
การจัดการเรียนรู้       ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 
และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ดีเลิศ (ระดับ 4) 
     ครูร้อยละ 80-89 มีการตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายใน
การจัดการเรียนรู้       ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 
และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ดี (ระดับ 3) 
 ครูร้อยละ 70-79 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน 

1) แผนการเรียนรู้ฉบับย่อ 
(กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์) 
2) แผนการจัดการเรียนรู้ 
แต่ละรายวิชา 
3) เครื่องมือวัดและประเมินผล เช่น 
ข้อสอบปรนัย/อัตนัย แบบประเมิน
ทักษะทุกรายวิชา แบบฝึกหัดประจํา
หน่วยการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติ 
4) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
5) สรุปโครงการคลินิกวิชาการ 
6) สรุปโครงการสอนเสริม 
ทางวิชาการ 
7) แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 
8) แบบสรุปการ X-Ray นักเรียนเป็น

1) ฝ่ายบริหาร
วิชาการ  
- ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
- งานวัดผล 
2) งาน
แผนงาน 
3) Website : 
pccst.ac.th 
4) กิจการ
นักเรียน 
 



 

 

220 
ประเด็นการพิจารณา เป้าหมาย วิธีการวัด เอกสารหลักฐานอ้างอิง แหล่งข้อมูล 

ปานกลาง (ระดับ 2) 
 ครูร้อยละ 60-69 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน 
กําลังพัฒนา (ระดับ 1) 
  ครูต่ํากว่าร้อยละ 60 มีการตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างไม่เป็นระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายบุคคล 



 

 

221 
เครื่องมือการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปีการศึกษา 2563 

ผู้จัดท าเครื่องมือการประเมิน    1) นางคนึงนิตย์  ไชยมณ ี 2) นายกฤติภัทร กาสเส็น  3) นางเยาวภา  หนูจันทร์  4) นางนงรัตน์  หนูสวัสดิ์   
มาตรฐานที่  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ประเด็นการพิจารณา เป้าหมาย วิธีการวัด เอกสารหลักฐานอ้างอิง แหล่งข้อมูล 
3.5 มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยอด
เยี่ยม 

เกณฑ์การพิจารณา 
ระดับ 5 (ยอดเยี่ยม) 
ครูร้อยละ 90-100 มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ระหว่างครู และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้  ครูและผู้เกี่ยวข้องมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ระดับ 4 (ดีเลิศ)  
ครูร้อยละ 80-89 มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ระหว่างครู เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ระดับ 3 (ดี)  
ครูร้อยละ 70-79 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
ระดับ 2 (ปานกลาง)  
ครูร้อยละ 60-69 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้

1) แบบบันทึกกิจกรรม PLC     
2) ตารางการจัดคาบ PLC 
3) แบบสรุปโครงการประชุม  
เชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย 
4) แบบสรุปโครงการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือสรุปผลการ
ปฏิบัติงานและ 
การพัฒนาต่อยอด 
5) รายงานการประชุมต่างๆ 
6) แบบบันทึกการนิเทศ 
ของกลุ่มสาระฯ 
7) แบบบันทึกกิจกรรม PLC การ
คัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบกลาง
ภาคและปลายภาคกลุ่มโรงเรียน

1) ครูผู้สอน 
2) กลุ่มสาระ/
ฝ่ายงาน 
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ประเด็นการพิจารณา เป้าหมาย วิธีการวัด เอกสารหลักฐานอ้างอิง แหล่งข้อมูล 

 
 
 

ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
ระดับ 1 (กําลังพัฒนา)  
ครูต่ํากว่าร้อยละ 60  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
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เครื่องมือการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปีการศึกษา 2563 

ผู้จัดท าเครื่องมือการประเมิน     1) นายแก้ว เตี้ยเล็ก      2) ว่าที่ ร.ต. อรวรรณ ศรีไสยเพชร     3) นางสาววิกานดา  เล๊ะสัน 
มาตรฐานที่  4 ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
 

ประเด็นการพิจารณา เป้าหมาย เกณฑ์พิจารณา เอกสารหลักฐานอ้างอิง แหลง่ข้อมูล 
4.1 ทุนการ ศึกษาต่อ
ในสถาบันการศึกษา 
ทั้งในและต่างประเทศ 

ดี ก าลังพัฒนา  
มีจํานวนนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา 
ทั้งในและต่างประเทศ อย่างน้อย  7  คน  
ปานกลาง  
มีจํานวนนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา 
ทั้งในและต่างประเทศ  8-14  คน  
ดี  
มีจํานวนนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา 
ทั้งในและต่างประเทศ  15-21  คน  
ดีเลิศ  
มีจํานวนนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา 
ทั้งในและต่างประเทศ  22-28  คน  
ยอดเยี่ยม 
มีจํานวนนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา 
ทั้งในและต่างประเทศ มากกว่า  29  คน  

1) สรุปรายงานจํานวนนักเรียนที่
ได้รับทุนการศึกษาต่อใน
สถาบันการศึกษา 
ทั้งในและต่างประเทศ 
2) โครงการแนะแนว
ทุนการศึกษาต่อทั้งในและ
ต่างประเทศ  
3) สรุปรายงานผลการศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษา 
ปีการศึกษา 2563 
 
 
 
 
 

1) ฝ่าย
บริหาร
วิชาการ 
2) งานแนะ
แนว 
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เครื่องมือการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปีการศึกษา 2563 

ผู้จัดท าเครื่องมือการประเมิน  1) นางณพิชา จันทวดี    2) นางสาวธนิษฐา  พันธ์สว่าง  3) นางสาวพัทธนันท์  โต๊ะปลัด  4) ว่าที่ร้อยตรีขจรจักษณ์ ภู่ร้อย 
มาตรฐานที่   4 ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
 

ประเด็นการพิจารณา เป้าหมาย เกณฑ์พิจารณา เอกสารหลักฐานอ้างอิง แหล่งข้อมูล 
4.2 ผลงาน/ โครงงาน
นักเรียนที่ได้รับจากการ
แข่งขันในระดับชาติ 
 

ดี 
 

ก าลังพัฒนา  
มีจํานวนรางวัล/ผลงาน/ โครงงาน ที่ได้รับจากการแข่งขัน 
ในระดับชาติ อย่างน้อย  5  รางวัล/ผลงาน/ โครงงาน 
ปานกลาง  
มีจํานวนรางวัล/ผลงาน/ โครงงาน ที่ได้รับจากการแข่งขัน 
ในระดับชาติ 6-10 รางวัล/ผลงาน/ โครงงาน 
ดี  
มีจํานวนรางวัล/ผลงาน/ โครงงาน ที่ได้รับจากการแข่งขัน 
ในระดับชาติ 11-15 รางวัล/ผลงาน/ โครงงาน 
ดีเลิศ  
มีจํานวนรางวัล/ผลงาน/ โครงงาน ที่ได้รับจากการแข่งขัน 
ในระดับชาติ 16-20 รางวัล/ผลงาน/ โครงงาน 
ยอดเยี่ยม 
มีจํานวนรางวัล/ผลงาน/ โครงงาน ที่ได้รับจากการแข่งขัน 
ในระดับชาติ มากกว่า  20  รางวัล/ผลงาน/ โครงงาน 

1) รายงานผลการแข่งขัน
ระดับชาติ 
2) เกียรติบัตร/ภาพถ่าย 
3) สาร จ.ภ. 
4) โครงการแข่งขันทักษะ 
ทางวิชาการของนักเรียน 
5) โครงการนําเสนอผลงาน
ระดับชาติ 
 
 
 
 
 

1) ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 
2) งานกลุ่ม
สาระ 
การเรียนรู้ 
3) งาน
สารสนเทศ 
4) กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
5) เว็บไซต์
โรงเรียน 
6) เพจ
โรงเรียน 
7) เพจงานโสต 
ทัศนศึกษา  
 



 

 

225 
เครื่องมือการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปีการศึกษา 2563 

ผู้จัดท าเครื่องมือการประเมิน  1) นายเชิดศักดิ์ หยีหรีม   2) นายสาธิต  บัวดํา   3) นายอิสมาแอล หมาดโต๊ะโส๊ะ 
มาตรฐานที่   4 ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
 

ประเด็นการพิจารณา เป้าหมาย เกณฑ์พิจารณา เอกสารหลักฐานอ้างอิง แหล่งข้อมูล 
4.3 ผลงาน/ 
โครงงานนักเรียนที่
ได้รับจากการแข่งขัน
ในระดับนานาชาต ิ

ดี ก าลังพัฒนา  
มีจํานวนรางวัล/ผลงาน/ โครงงาน ที่ได้รับจากการแข่งขัน 
ในระดบันานาชาติ อย่างน้อย  1  รางวัล/ผลงาน/ โครงงาน 
ปานกลาง  
มีจํานวนรางวัล/ผลงาน/ โครงงาน ที่ได้รับจากการแข่งขัน 
ในระดับนานาชาติ 2-3 รางวัล/ผลงาน/ โครงงาน 
ดี  
มีจํานวนรางวัล/ผลงาน/ โครงงาน ที่ได้รับจากการแข่งขัน 
ในระดับนานาชาติ 4-5 รางวัล/ผลงาน/ โครงงาน 
ดีเลิศ  
มีจํานวนรางวัล/ผลงาน/ โครงงาน ที่ได้รับจากการแข่งขัน 
ในระดับนานาชาติ 6-7 รางวัล/ผลงาน/ โครงงาน 
ยอดเยี่ยม 
มีจํานวนรางวัล/ผลงาน/ โครงงาน ที่ได้รับจากการแข่งขัน 
ในระดับนานาชาติ มากกว่า 7 รางวัล/ผลงาน/ โครงงาน 

1) รายงานผลการแข่งขัน
ระดับนานาชาติ 
2) เกียรติบัตร/ภาพถ่าย 
3) สาร จ.ภ. 
4) โครงการแข่งขันทักษะ 
ทางวิชาการของนักเรียน 
5) โครงการนําเสนอ
ผลงานระดับนานาชาติ 
 
 
 
 
 
 

1) ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 
2) งานวิเทศ
สัมพันธ์ 
3) งานกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 
4) งานสารสนเทศ 
5) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
6) เว็บไซต์โรงเรียน 
7) เพจโรงเรียน 
8) เพจงานโสต 
ทัศนศึกษา 

 



 

 

226 
เครื่องมือการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปีการศึกษา 2563 

ผู้จัดท าเครื่องมือการประเมิน  1) นางมลิวัลย์  ปาณะศรี     2) นางสาวโสภิดา จันทร์ดอน  3) นางกัญญ์ณพัชร์  เพ่ิมพูล  
    4) นางนริศรา ไชยอัษฎาพร   5) นางสาววนิตา  โอมณี    6) นายวุฒินันท์  สามัญ  
มาตรฐานที่  4 ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
 

ประเด็นการพิจารณา เป้าหมาย เกณฑ์พิจารณา 
เอกสาร
หลักฐาน
อ้างอิง 

แหล่งข้อมูล 

4.4 การจัดการเรียนการสอน 
ในลักษณะ Active teaching  
&  Learning 
ค าอธิบาย :  
เป็นการจัดการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์  โดยยึดผู้เรียนเปน็
สําคัญ ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนว่ามีความรู้
พื้นฐานในระดบัใด โดยในกระบวนการจัดการเรียน
การสอนครูจะเป็นผู้ให้การชี้แนะ และผู้เรียนเปน็ผูล้ง
มือปฏิบัต ิ ทั้งสองฝ่ายมปีฏิสัมพันธ์ต่อกันในลักษณะ
ของการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เป็นกระบวนการของ 
Active Teaching & Learning ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียน  
มีความคงทนในความรู้ทีไ่ด้รับ   

ยอดเยี่ยม 
 

ก าลังพัฒนา  
จํานวนครูที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active 
teaching & Learning น้อยกว่าร้อยละ 40.00  
ปานกลาง  
จํานวนครูที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active 
teaching & Learning ตั้งแต่ร้อยละ 40.00 - 42.99 
ดี  
จํานวนครูที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active 
teaching & Learning ตั้งแต่ร้อยละ 43.00 - 45.99 
ดีเลิศ  
จํานวนครูที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active 
teaching & Learning ตั้งแต่ร้อยละ  46.00 - 48.99 
ยอดเยี่ยม 
จํานวนครูที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active 
teaching & Learning มากกว่าร้อยละ 49.00  

1) แผนการ
จัดการเรียนรู้ 
2) สรุปผลการ
นิเทศ 
การจัดการ
เรียนรู ้
3) PLC  
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้ 
4) สาร จ.ภ.
สตูล 
5) เว็บไซต์
โรงเรียน 

1) ฝ่าย
บริหาร
วิชาการ 
2) งานกลุ่ม
สาระ 
การเรียนรู ้
3) กลุ่มสาระ
การเรียนรู ้
  



 

 

227 
เครื่องมือการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปีการศึกษา 2563 

ผู้จัดท าเครื่องมือการประเมิน    1) นางมลิวัลย์  ปาณะศรี    2) นางสาวโสภิดา จันทร์ดอน  3) นางกัญญ์ณพัชร์  เพ่ิมพูล   
     4) นางนริศรา ไชยอัษฎาพร  5) นางสาววนิตา  โอมณี    6) นายวุฒินันท์  สามัญ 
มาตรฐานที่  4 ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์  
 

ประเด็นการพิจารณา เป้าหมาย เกณฑ์พิจารณา เอกสารหลักฐานอ้างอิง แหล่งข้อมูล 
4.5 การจัดการเรียนการ
สอนที่ใช้ ICT ประกอบการ
จัดการเรียนการสอน 
 
ค าอธิบาย :  
เป็นการจัดการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ที่มีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาใช้ประโยชน์ในการจัดการ
เรียนการสอน  

ยอดเยี่ยม 
 

ก าลังพัฒนา  
จํานวนครูที่มีการใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียนการสอน  
น้อยกว่าร้อยละ 50.00  
ปานกลาง  
จํานวนครูที่มีการใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียนการสอน  
ตั้งแต่ร้อยละ 50.00 - 59.99 
ด ี 
จํานวนครูที่มีการใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียนการสอน  
ตั้งแต่ร้อยละ 60.00 - 69.99 
ดีเลิศ  
จํานวนครูทีม่ีการใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียนการสอน  
ตั้งแต่ร้อยละ 70.00 - 79.99 
ยอดเยี่ยม 
จํานวนครูที่มีการใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียนการสอน  
มากกว่าร้อยละ 80.00  

1) แผนการจัดการเรียนรู้ 
2) สรุปผลการนิเทศ 
การจัดการเรียนรู้ 
3) PLC แต่ละกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้  
4) สาร จ.ภ.สตูล 
5) เว็บไซต์โรงเรียน 
6) แบบสํารวจการใช้ ICT 
7) บันทึกการยืม-คืน 
โน๊ตบุ๊ก 
8) บันทึกการใช้ห้องเรียน 
และห้องปฏิบัติการ 

1) ฝ่าย
บริหาร
วิชาการ 
2) งานกลุ่ม
สาระ 
การเรียนรู้ 
3) กลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้ 
4) งาน ICT 
5) งานโสต
ทัศนศึกษา 



 

 

228 
เครื่องมือการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปีการศึกษา 2563 

ผู้จัดท าเครื่องมือการประเมิน     1) นางสาวสุพลา  ทองแป้น   2) นางสาวบุษรินทร์  จิตเส้ง   3) นางสาววราภรณ์ นิยมเดชา  
    4) ว่าที่ร้อยตรีขจรจักษณ์  ภู่ร้อย   5) นางสาวอับเส๊าะ จังแดหวา   
มาตรฐานที่  4 ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

เป้าหมาย เกณฑ์พิจารณา เอกสารหลักฐานอ้างอิง แหล่งข้อมูล 

4.6 เครือข่าย
ความร่วมมือ 
ทางวิชาการใน
ประเทศ 

ยอดเยี่ยม 
 

ก าลังพัฒนา  
มีจํานวนกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับเครือข่ายความร่วมมือ 
ทางวิชาการในประเทศ น้อยกว่า 10 ครั้ง  
ปานกลาง  
มีจํานวนกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับเครือข่ายความร่วมมือ 
ทางวิชาการในประเทศ  11-20  ครั้ง  
ดี  
มีจํานวนกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับเครือข่ายความร่วมมือ 
ทางวิชาการในประเทศ  21-30  ครั้ง  
ดีเลิศ  
มีจํานวนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายความร่วมมือ 
ทางวิชาการในประเทศ  31-40  ครั้ง  
ยอดเยี่ยม 
มีจํานวนกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับเครือข่ายความร่วมมือ 
ทางวิชาการในประเทศ มากกว่า  40  ครั้ง  

1) โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานใน
ประเทศ 
2) โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างโรงเรียนกับมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง 
3) โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ 
4) โครงการแลกเปลี่ยนผลงานวิจัย 
ประกวดแข่งขันและนําเสนอระดับชาติ 
5) สรุปโครงการความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงาน
ในประเทศ 
6) ลิงค์รวบรวมข้อมูลเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการในประเทศ 

1) ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 
2) กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
 
  



 

 

229 
เครื่องมือการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปีการศึกษา 2563 

ผู้จัดท าเครื่องมือการประเมิน    1) นายเชิดศักดิ์ หยีหรีม   2) นายวิจิตร นิยมเดชา    3) นางสาวซีตา้ ไรมนัซา 
     4) นางสาววนิดา สุนทร  5) นายชาลนิ  ตาเดอิน 
มาตรฐานที ่ 4 ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

เป้าหมาย วิธีการวัด เอกสารหลักฐานอ้างอิง แหล่งข้อมูล 

4.7 จ านวน
เครือข่าย 
ความร่วมมือทาง
วิชาการ 
กับต่างประเทศ 

ยอด
เยี่ยม 

ก าลังพัฒนา  
มีจํานวนกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับเครือข่ายความร่วมมือ 
ทางวชิาการกับตา่งประเทศ  0-1  คร้ัง  
ปานกลาง  
มีจํานวนกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับเครือข่ายความร่วมมือ 
ทางวชิาการกับตา่งประเทศ  2  คร้ัง  
ดี  
มีจํานวนกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับเครือข่ายความร่วมมือ 
ทางวชิาการกับตา่งประเทศ  3  คร้ัง  
ดีเลิศ  
มีจํานวนกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับเครือข่ายความร่วมมือ 
ทางวชิาการกับตา่งประเทศ  4  คร้ัง  
ยอดเยี่ยม 
มีจํานวนกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับเครือข่ายความร่วมมือ 
ทางวชิาการกับตา่งประเทศ  5  คร้ังขึ้นไป 

1) โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างโรงเรียนกับ
หน่วยงานต่างประเทศ 
2) สรุปโครงการความร่วมมือ 
ทางวชิาการระหว่างโรงเรียน 
กับหน่วยงานต่างประเทศ 

1) ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 
2) งานวิเทศ
สัมพันธ ์
3) งานกลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้
 
  

 



 

 

230 
เครื่องมือการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปีการศึกษา 2563 

ผู้จัดท าเครื่องมือการประเมิน     1) นางสาวปวันพัสตร์  เซ่งศรีส่ง    2) นางสาวรุ่งนภา  บุญธรรม     3) นางสาวมารีย๊ะ  เกาะกลาง 
มาตรฐานที่  4 ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

เป้าหมาย เกณฑ์พิจารณา เอกสารหลักฐานอ้างอิง แหล่งข้อมูล 

4.8 การได้รับการ
คัดเลือก 
เข้าร่วมโครงการ
โอลิมปิกวิชาการ 

ดีเลิศ 
 

ก าลังพัฒนา  
มีจํานวนนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมค่าย 1 และ
สามารถสอบผ่านได้เป็นตัวแทนศูนย์มหาวิทยาลัยในการแข่งขัน
ระดับชาติน้อยกว่าร้อยละ 2.00  
ปานกลาง  
มีจํานวนนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมค่าย 1 และ
สามารถสอบผ่านได้เป็นตัวแทนศูนย์มหาวิทยาลัยในการแข่งขัน
ระดับชาติร้อยละ 3.00-4.00 
ดี  
มีจํานวนนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมค่าย 1 และ
สามารถสอบผ่านได้เป็นตัวแทนศูนย์มหาวิทยาลัยในการแข่งขัน
ระดับชาติร้อยละ 5.00-6.00 
ดีเลิศ  
มีจํานวนนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมค่าย 1 และ
สามารถสอบผ่านได้เป็นตัวแทนศูนย์มหาวิทยาลัยในการแข่งขัน
ระดับชาติร้อยละ 7.00-8.00 

1) สรุปโครงการส่งเสริม
โอลิมปิกวิชาการ (สอวน) 
2) เหรียญ / เกียรติบัตร / 
ภาพถ่าย 
3) สรุปผลการดําเนินงาน 
ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ  
สาขาฟิสิกส์ 
4) สรุปผลการดําเนินงาน 
ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ  
สาขาคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 

1) ฝ่ายบริหาร
วิชาการ 
2) งานโอลิมปิก
วิชาการ (สอวน) 
3) ศูนย์โอลิมปิก
วิชาการ สาขา
ฟิสิกส์ 
4) ศูนย์โอลิมปิก
วิชาการ 
สาขาคอมพิวเตอร์ 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

เป้าหมาย เกณฑ์พิจารณา เอกสารหลักฐานอ้างอิง แหล่งข้อมูล 

ยอดเยี่ยม 
มีจํานวนนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมค่าย 1  
และสามารถสอบผ่านได้เป็นตัวแทนศูนย์มหาวิทยาลัยในการ
แข่งขันระดับชาติมากกว่าร้อยละ 8.00 
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ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
ตารางจ านวนและค่าร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 3 ขึ้นไป  
จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
นักเรียนทั้งหมด 

(คน) 
นักเรียนทีมี่ผลสัมฤทธิ์ฯ 
ระดับ 3 ขึ้นไป (คน) 

คิดเป็นร้อย
ละ 

1. ภาษาไทย 96 96 100.00 
2. คณิตศาสตร์ 96 96 100.00 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 96 96 100.00 
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 96 96 100.00 
5. ภาษาต่างประเทศ 96 96 100.00 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 96 96 100.00 
7. ศิลปะ 96 77 80.20 
8. การงานอาชีพ - - - 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563         

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
นักเรียนทั้งหมด 

(คน) 
นักเรียนทีมี่ผลสัมฤทธิ์ฯ 
ระดับ 3 ขึ้นไป (คน) 

คิดเป็นร้อย
ละ 

1. ภาษาไทย 103 103 100.00 
2. คณิตศาสตร์ 103 89 86.41 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 103 100 97.09 
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 103 100 97.09 
5. ภาษาต่างประเทศ 103 88 85.44 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 103 103 100.00 
7. ศิลปะ 103 100 97.09 
8. การงานอาชีพ 103 94 91.26 

 
 
 



 233 
 

 

 

 

233 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
นักเรียนทั้งหมด 

(คน) 
นักเรียนทีมี่ผลสัมฤทธิ์ฯ 
ระดับ 3 ขึ้นไป (คน) 

คิดเป็นร้อย
ละ 

1. ภาษาไทย 114 113 99.12 
2. คณิตศาสตร์ 114 101 85.60 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 114 114 100.00 
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 114 114 100.00 
5. ภาษาต่างประเทศ 114 96 84.21 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 114 114 100.00 
7. ศิลปะ 114 114 100.00 
8. การงานอาชีพ - - - 

 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
นักเรียนทั้งหมด 

(คน) 
นักเรียนทีมี่ผลสัมฤทธิ์ฯ 
ระดับ 3 ขึ้นไป (คน) 

คิดเป็นร้อย
ละ 

1. ภาษาไทย 143 143 100.00 
2. คณิตศาสตร์ 143 119 83.22 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 143 113 79.02 
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 143 141 98.60 
5. ภาษาต่างประเทศ 143 95 66.43 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 143 143 100.00 
7. ศิลปะ 143 132 92.31 
8. การงานอาชีพ - - - 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563            

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
นักเรียนทั้งหมด 

(คน) 
นักเรียนทีมี่ผลสัมฤทธิ์ฯ 
ระดับ 3 ขึ้นไป (คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

1. ภาษาไทย 146 146 100.00 
2. คณิตศาสตร์ 146 100 68.49 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 146 140 97.90 
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 146 146 100.00 
5. ภาษาต่างประเทศ 146 139 97.20 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 146 146 100.00 
7. ศิลปะ 146 146 100.00 
8. การงานอาชีพ 146 - - 

 
 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563         

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
นักเรียนทั้งหมด 

(คน) 
นักเรียนทีมี่ผลสัมฤทธิ์ฯ 
ระดับ 3 ขึ้นไป (คน) 

คิดเป็นร้อย
ละ 

1. ภาษาไทย 143 143 100.00 
2. คณิตศาสตร์ 143 143 100.00 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 143 143 100.00 
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 143 143 100.00 
5. ภาษาต่างประเทศ 143 132 92.31 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 143 143 100.00 
7. ศิลปะ 143 143 100.00 
8. การงานอาชีพ - - - 
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ตารางจ านวนและค่าร้อยละของนักเรียนทุกระดับช้ันที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ในระดับ 3 ขึ้นไป จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนทั้งหมด 
(คน) 

นักเรียนทีมี่ผลสัมฤทธิ์ฯ 
ระดับ 3 ขึ้นไป (คน) 

คิดเป็นร้อย
ละ 

1. ภาษาไทย 745 744 99.87 
2. คณิตศาสตร์ 745 648 86.98 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 745 706 94.77 
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 745 740 99.33 
5. ภาษาต่างประเทศ 745 646 86.71 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 745 745 100.00 
7. ศิลปะ 745 712 95.57 
8. การงานอาชีพ 103 94 91.26 
***หมายเหตุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ มีเรียนเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 
จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
นักเรียนทั้งหมด 

(คน) 
นักเรียนทีมี่ผลสัมฤทธิ์ฯ 
ระดับ 3 ขึ้นไป (คน) 

คิดเป็นร้อย
ละ 

1. ภาษาไทย 96 96 100.00 
2. คณิตศาสตร์ 96 96 100.00 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 96 96 100.00 
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 96 96 100.00 
5. ภาษาต่างประเทศ 96 62 64.58 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 96 96 100.00 
7. ศิลปะ 96 77 80.20 
8. การงานอาชีพ 96 96 100.00 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563        

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
นักเรียนทั้งหมด 

(คน) 
นักเรียนทีมี่ผลสัมฤทธิ์ฯ 
ระดับ 3 ขึ้นไป (คน) 

คิดเป็นร้อย
ละ 

1. ภาษาไทย 103 102 99.03 
2. คณิตศาสตร์ 103 92 89.32 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 103 93 90.29 
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 103 99 96.17 
5. ภาษาต่างประเทศ 103 92 89.32 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 103 103 100.00 
7. ศิลปะ 103 87 84.47 
8. การงานอาชีพ 103 - - 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
นักเรียนทั้งหมด 

(คน) 
นักเรียนทีมี่ผลสัมฤทธิ์ฯ 
ระดับ 3 ขึ้นไป (คน) 

คิดเป็นร้อย
ละ 

1. ภาษาไทย 114 114 100.00 
2. คณิตศาสตร์ 114 95 83.33 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 114 114 100.00 
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 114 114 100.00 
5. ภาษาต่างประเทศ 114 107 93.86 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 114 114 100.00 
7. ศิลปะ 114 114 100.00 
8. การงานอาชีพ 114 114 100.00 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
นักเรียนทั้งหมด 

(คน) 
นักเรียนทีมี่ผลสัมฤทธิ์ฯ 
ระดับ 3 ขึ้นไป (คน) 

คิดเป็นร้อย
ละ 

1. ภาษาไทย 143 143 100.00 
2. คณิตศาสตร์ 143 101 70.63 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 143 143 100.00 
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 143 143 100.00 
5. ภาษาต่างประเทศ 143 110 76.93 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 143 143 100.00 
7. ศิลปะ 143 143 100.00 
8. การงานอาชีพ 143 - - 

 
 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563             

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
นักเรียนทั้งหมด 

(คน) 
นักเรียนทีมี่ผลสัมฤทธิ์ฯ 
ระดับ 3 ขึ้นไป (คน) 

คิดเป็นร้อย
ละ 

1. ภาษาไทย 146 146 100.00 
2. คณิตศาสตร์ 146 82 56.16 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 146 140 95.89 
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 146 146 100.00 
5. ภาษาต่างประเทศ 146 130 89.04 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 146 146 100.00 
7. ศิลปะ 146 146 100.00 
8. การงานอาชีพ - - - 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
นักเรียนทั้งหมด 

(คน) 
นักเรียนทีมี่ผลสัมฤทธิ์ฯ 
ระดับ 3 ขึ้นไป (คน) 

คิดเป็นร้อย
ละ 

1. ภาษาไทย 141 141 100.00 
2. คณิตศาสตร์ 141 130 92.20 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - - 
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 141 141 100.00 
5. ภาษาต่างประเทศ 141 123 87.23 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 141 141 100.00 
7. ศิลปะ 141 141 100.00 
8. การงานอาชีพ 141 141 100.00 
*** หมายเหตุ จ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 มีทั้งหมด 143 คน เดินทางไป
แลกเปลี่ยนต่างประเทศ จ านวน 2 คน คงเหลือ 141 คน 
 

ตารางจ านวนและค่าร้อยละของนักเรียนทุกระดับช้ันที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ในระดับ 3 ขึ้นไป จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
นักเรียนทั้งหมด 

(คน) 
นักเรียนทีมี่ผลสัมฤทธิ์ฯ 
ระดับ 3 ขึ้นไป (คน) 

คิดเป็นร้อย
ละ 

1. ภาษาไทย 743 742 99.87 
2. คณิตศาสตร์ 743 596 80.22 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 602 586 97.34 
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 743 739 99.46 
5. ภาษาต่างประเทศ 743 624 83.98 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 743 743 100.00 
7. ศิลปะ 743 708 95.29 
8. การงานอาชีพ 351 351 100.00 
***หมายเหตุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 2 มีเรียนเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 
***หมายเหตุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในภาคเรียนที่ 2 มีเรียนเฉพาะชั้นมัธยม    
ศึกษาปีที่ 1, 3 และ 6 
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ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
ตารางจ านวนและค่าร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 3 ขึ้นไป  
จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
นักเรียนทั้งหมด 

(คน) 
นักเรียนทีมี่ผลสัมฤทธิ์ฯ 
ระดับ 3 ขึ้นไป (คน) 

คิดเป็นร้อย
ละ 

1. ภาษาไทย 96 96 100.00 
2. คณิตศาสตร์ 96 96 100.00 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 96 96 100.00 
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 96 96 100.00 
5. ภาษาต่างประเทศ 96 96 100.00 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 96 96 100.00 
7. ศิลปะ 96 77 80.20 
8. การงานอาชีพ - - - 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563         

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
นักเรียนทั้งหมด 

(คน) 
นักเรียนทีมี่ผลสัมฤทธิ์ฯ 
ระดับ 3 ขึ้นไป (คน) 

คิดเป็นร้อย
ละ 

1. ภาษาไทย 103 103 100.00 
2. คณิตศาสตร์ 103 89 86.41 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 103 100 97.09 
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 103 100 97.09 
5. ภาษาต่างประเทศ 103 88 85.44 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 103 103 100.00 
7. ศิลปะ 103 100 97.09 
8. การงานอาชีพ 103 94 91.26 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
นักเรียนทั้งหมด 

(คน) 
นักเรียนทีมี่ผลสัมฤทธิ์ฯ 
ระดับ 3 ขึ้นไป (คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1. ภาษาไทย 114 113 99.12 
2. คณิตศาสตร์ 114 101 85.60 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 114 114 100.00 
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 114 114 100.00 
5. ภาษาต่างประเทศ 114 96 84.21 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 114 114 100.00 
7. ศิลปะ 114 114 100.00 
8. การงานอาชีพ - - - 

 
 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
นักเรียนทั้งหมด 

(คน) 
นักเรียนทีมี่ผลสัมฤทธิ์ฯ 
ระดับ 3 ขึ้นไป (คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1. ภาษาไทย 143 143 100.00 
2. คณิตศาสตร์ 143 119 83.22 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 143 113 79.02 
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 143 141 98.60 
5. ภาษาต่างประเทศ 143 95 66.43 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 143 143 100.00 
7. ศิลปะ 143 132 92.31 
8. การงานอาชีพ - - - 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563            

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
นักเรียนทั้งหมด 

(คน) 
นักเรียนทีมี่ผลสัมฤทธิ์ฯ 
ระดับ 3 ขึ้นไป (คน) 

คิดเป็นร้อย
ละ 

1. ภาษาไทย 146 146 100.00 
2. คณิตศาสตร์ 146 100 68.49 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 146 140 97.90 
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 146 146 100.00 
5. ภาษาต่างประเทศ 146 139 97.20 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 146 146 100.00 
7. ศิลปะ 146 146 100.00 
8. การงานอาชีพ 146 - - 

 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563         

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
นักเรียนทั้งหมด 

(คน) 
นักเรียนทีมี่ผลสัมฤทธิ์ฯ 
ระดับ 3 ขึ้นไป (คน) 

คิดเป็นร้อย
ละ 

1. ภาษาไทย 143 143 100.00 
2. คณิตศาสตร์ 143 143 100.00 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 143 143 100.00 
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 143 143 100.00 
5. ภาษาต่างประเทศ 143 132 92.31 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 143 143 100.00 
7. ศิลปะ 143 143 100.00 
8. การงานอาชีพ - - - 
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ตารางจ านวนและค่าร้อยละของนักเรียนทุกระดับช้ันที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ในระดับ 3 ขึ้นไป จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
นักเรียนทั้งหมด 

(คน) 
นักเรียนทีมี่ผลสัมฤทธิ์ฯ 
ระดับ 3 ขึ้นไป (คน) 

คิดเป็นร้อย
ละ 

1. ภาษาไทย 745 744 99.87 
2. คณิตศาสตร์ 745 648 86.98 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 745 706 94.77 
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 745 740 99.33 
5. ภาษาต่างประเทศ 745 646 86.71 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 745 745 100.00 
7. ศิลปะ 745 712 95.57 
8. การงานอาชีพ 103 94 91.26 
***หมายเหตุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ มีเรียนเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 
จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
นักเรียนทั้งหมด 

(คน) 
นักเรียนทีมี่ผลสัมฤทธิ์ฯ 
ระดับ 3 ขึ้นไป (คน) 

คิดเป็นร้อย
ละ 

1. ภาษาไทย 96 96 100.00 
2. คณิตศาสตร์ 96 96 100.00 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 96 96 100.00 
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 96 96 100.00 
5. ภาษาต่างประเทศ 96 62 64.58 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 96 96 100.00 
7. ศิลปะ 96 77 80.20 
8. การงานอาชีพ 96 96 100.00 
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ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563        

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
นักเรียนทั้งหมด 

(คน) 
นักเรียนทีมี่ผลสัมฤทธิ์ฯ 
ระดับ 3 ขึ้นไป (คน) 

คิดเป็นร้อย
ละ 

1. ภาษาไทย 103 102 99.03 
2. คณิตศาสตร์ 103 92 89.32 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 103 93 90.29 
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 103 99 96.17 
5. ภาษาต่างประเทศ 103 92 89.32 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 103 103 100.00 
7. ศิลปะ 103 87 84.47 
8. การงานอาชีพ 103 - - 

 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
นักเรียนทั้งหมด 

(คน) 
นักเรียนทีมี่ผลสัมฤทธิ์ฯ 
ระดับ 3 ขึ้นไป (คน) 

คิดเป็นร้อย
ละ 

1. ภาษาไทย 114 114 100.00 
2. คณิตศาสตร์ 114 95 83.33 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 114 114 100.00 
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 114 114 100.00 
5. ภาษาต่างประเทศ 114 107 93.86 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 114 114 100.00 
7. ศิลปะ 114 114 100.00 
8. การงานอาชีพ 114 114 100.00 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
นักเรียนทั้งหมด 

(คน) 
นักเรียนทีมี่ผลสัมฤทธิ์ฯ 
ระดับ 3 ขึ้นไป (คน) 

คิดเป็นร้อย
ละ 

1. ภาษาไทย 143 143 100.00 
2. คณิตศาสตร์ 143 101 70.63 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 143 143 100.00 
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 143 143 100.00 
5. ภาษาต่างประเทศ 143 110 76.93 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 143 143 100.00 
7. ศิลปะ 143 143 100.00 
8. การงานอาชีพ 143 - - 
 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563             

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
นักเรียนทั้งหมด 

(คน) 
นักเรียนทีมี่ผลสัมฤทธิ์ฯ 
ระดับ 3 ขึ้นไป (คน) 

คิดเป็นร้อย
ละ 

1. ภาษาไทย 146 146 100.00 
2. คณิตศาสตร์ 146 82 56.16 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 146 140 95.89 
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 146 146 100.00 
5. ภาษาต่างประเทศ 146 130 89.04 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 146 146 100.00 
7. ศิลปะ 146 146 100.00 
8. การงานอาชีพ - - - 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
นักเรียนทั้งหมด 

(คน) 
นักเรียนทีมี่ผลสัมฤทธิ์ฯ 
ระดับ 3 ขึ้นไป (คน) 

คิดเป็นร้อย
ละ 

1. ภาษาไทย 141 141 100.00 
2. คณิตศาสตร์ 141 130 92.20 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - - 
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 141 141 100.00 
5. ภาษาต่างประเทศ 141 123 87.23 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 141 141 100.00 
7. ศิลปะ 141 141 100.00 
8. การงานอาชีพ 141 141 100.00 
*** หมายเหตุ จ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 มีทั้งหมด 143 คน เดินทางไป
แลกเปลี่ยนต่างประเทศ จ านวน 2 คน คงเหลือ 141 คน 
 
ตารางจ านวนและค่าร้อยละของนักเรียนทุกระดับช้ันที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ในระดับ 3 ขึ้นไป จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
นักเรียนทั้งหมด 

(คน) 
นักเรียนทีมี่ผลสัมฤทธิ์ฯ 
ระดับ 3 ขึ้นไป (คน) 

คิดเป็นร้อย
ละ 

1. ภาษาไทย 743 742 99.87 
2. คณิตศาสตร์ 743 596 80.22 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 602 586 97.34 
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 743 739 99.46 
5. ภาษาต่างประเทศ 743 624 83.98 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 743 743 100.00 
7. ศิลปะ 743 708 95.29 
8. การงานอาชีพ 351 351 100.00 
***หมายเหตุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 2 มีเรียนเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 
***หมายเหตุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในภาคเรียนที่ 2 มีเรียนเฉพาะชั้นมัธยม    
ศึกษาปีที่ 1, 3 และ 6 
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 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2563 

  

ระดับชั้น 
จ านวน 

นักเรียนทั้งหมด 
จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 
ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ม.1 96 96 - 96 - 
ม.2 103 103 - 103 - 
ม.3 114 114 - 114 - 
ม.4 143 143 - 143 - 
ม.5 146 146 - 146 - 
ม.6 141 139 2 141 - 
รวม 743 741 - 743 - 

เฉลี่ยร้อยละ  99.73 0.27 100.00  
*** หมายเหตุ จํานวนนักเรียนทั้งหมด 745 คน มีนักเรียนเดินทางไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ 2 คน คงเหลือ
นักเรียนที่มีตัวตนและเข้าเรียนจํานวน 743 คน 
 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน   

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ปีการศึกษา 2563 
 

ระดับชั้น 
จ านวน 

นักเรียนทั้งหมด 
จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน) 
ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ม.1 
 

96 96 - 96 - 
ม.2 103 103 - 103 - 
ม.3 114 114 - 114 - 
ม.4 143 143 - 143 - 
ม.5 146 146 - 146 - 
ม.6 141 139 2 141 - 
รวม 743 741 - 743  

เฉลี่ยร้อยละ  99.73 0.27 100.00  
 *** หมายเหตุ จํานวนนักเรียนทั้งหมด 745 คน มีนักเรียนเดินทางไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ 2 คน คงเหลือ

นักเรียนที่มีตัวตนและเข้าเรียนจํานวน 743 คน 
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 ผลการสํารวจการศึกษาต่อ  

 
แสดงผลการศึกษาต่อ ปี 2561-2563 

 
ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายปีการศึกษา 2563 

ตาราง   แสดงสุขภาวะทางร่างกาย จําแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ   

ระดับชั้น 
ค่าเป้าหมาย 
ที่กําหนด 

ร้อยละของนักเรียนที่มีการรักษาสุขภาพกาย 
ของตนเองให้แข็งแรง จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย 
ยอด
เยี่ยม 

ดีเลิศ ดี 
ปาน
กลาง 

กําลัง
พัฒนา 

ม.1 100 100     100 
ม.2 80 80     
ม.3 80 80     
ม.4 80 80     
ม.5 80 80     
ม.6 80 80     

รวมร้อยละเฉลี่ย 100     
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ผลการทดสอบระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 

คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2563 
คะแนนเฉลี่ยราชวิชา 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 69.46 51.33 43.34 52.50 
 

 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2563 

คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.6  
ปีการศึกษา 2563 

คะแนนเฉลี่ยราชวิชา 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมฯ 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

65.26 58.07 51.04 46.15 44.19 

 
 


