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๑ 

 

ตอนที่ ๑  
สรุปข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา  

 (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕) 
 
๑. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา  

ประเภท จ านวน หมายเหตุ 
๑.๑ ข้อมูลผู้เรียน   
ผู้เรียน  ๗๔๕  
๑.๒ ข้อมูลบุคลากร   
ผู้บริหารสถานศึกษา  ๕  
ครูมัธยมศึกษา ๗๙  
บุคลากรสนับสนุน  ๘๑  
๑.๓ จ านวนห้อง   
ห้องเรียนมัธยมศึกษา ๓๒  
ห้องปฏิบัติการ ๑๐  
ห้องพยาบาล ๑  

 
๒. สรุปข้อมูลส าคัญของสถานศึกษา 

ประเภท จ ำนวน หมำยเหตุ 
๒.๑ ระดับมัธยมศึกษา   
อัตราส่วน ครู ต่อ ผู้เรียน ๑ : ๑๐  
อัตราส่วน ห้อง ต่อ ผู้เรียน ๑ : ๒๔  

จ านวนครู ครบชั้น    ครบชัน้    
 ไม่ครบชัน้  ในระดับชัน้...... 

 

๒.๒ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา   
มัธยมศึกษาปีที่ ๓  ๑๐๐ ๑๑๔ คน 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑๐๐ ๑๔๑ คน 
๒.๓ จ านวนวันที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนจริง                  
ในปีการศึกษาที่ประเมิน 

 
 

ระดับมัธยมศึกษา ๒๐๕  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒ 

 

๓. ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง  
 มัธยมศึกษาตอนต้น  
  ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)  

 ปีการศึกษา ๒๕๖๑   ร้อยละ ๙๘.๒๘ 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ร้อยละ ๙๙.๐๗ 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ร้อยละ ๙๘.๒๕ 

  ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อสายอาชีพ  
 ปีการศึกษา ๒๕๖๑   ร้อยละ ๑.๗๒ 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ร้อยละ ๐.๙๓ 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ร้อยละ ๑.๗๕ 

  มีครูครบทุกกลุ่มสาระ (  ครบ   ไม่ครบ)  
 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย  
  ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น  

 ปีการศึกษา ๒๕๖๑   ร้อยละ ๙๗.๙๗ 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ร้อยละ ๙๘.๖๑ 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ร้อยละ ๙๙.๒๙ 

  ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาที่ไม่ศึกษาต่อ  
 ปีการศึกษา ๒๕๖๑   ร้อยละ ๒.๐๓ 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ร้อยละ ๑.๓๙ 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ร้อยละ ๐.๗๑ 
มีครูครบทุกรายวิชา ( ครบ   ไม่ครบ) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓ 

 

ตอนที่ ๒ 
สรุปผลประเมินการตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

และข้อเสนอแนะ 
 
การพิจารณา  ให้ท าเครื่องหมาย √ ในช่องผลการพิจารณาที่พบข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์   

ให้ท าเครื่องหมาย X ในช่องผลการพิจารณาที่ไม่พบข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์   
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
จุดเน้น  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทักษะทางสังคม   
ได้ผลประเมิน  
ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด 

 ๑. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน 
 ๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 
 ๓. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 
 ๔. มีการน าผลประเมินคุณภาพของผู้เรียนมาพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 
 ๕. มีการน าเสนอผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 

   
ได้ผลประเมิน  

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรพิจำรณำ 
 ดีมำก 

 
• มีหลักฐำนหรือข้อมูลแสดงผลกำรพัฒนำที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีกำรศึกษำ และ 
• มีแนวทำงรักษำผลหรือกำรพัฒนำที่สูงขึ้น 

 ดีเยี่ยม • มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา และ 
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาที่สูงขึ้น และ 
• มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามี แบบอย่างที่ดี (Best Practice)  หรือ 

นวัตกรรม (Innovation) 
 แบบอย่างที่ดี (Best Practice) 

       - 
   นวัตกรรม (Innovation) 

    การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรายบุคคลโดยใช้กิจกรรม 
“คลินิกวิชาการ” ระบบช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลในโครงการ X-ray & Re 
X-ray  

 

 
 
 
 
 



 
๔ 

 

สรุปผลประเมิน 
 ควรได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่

ก าหนด 

o ปรับปรุง  (๐-๓ ข้อ)  
o พอใช้ (๔ ข้อ)  

จุดที่ควรพัฒนา 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 

 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
o ดี (๕ ข้อ)  
o ดีมาก (๕ ข้อ และเป็นไปตามเกณฑ์การ

พิจารณาระดับดีมาก) 
  ดีเยี่ยม (๕ ข้อ และเป็นไปตามเกณฑ์ 
     การพิจารณาระดับดีเยี่ยม) 

จุดเด่น 
พัฒนาการเรียนการสอนสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่
แหล่งเรียนรู้จากทรัพยากรท้องถิ่น และวัฒนธรรม
รวมทั้งมีการติดตาม และพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านวิชาการ
และทักษะทางสังคมระดับรายบุคคล 

 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๑  

จากการตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า  สถานศึกษามีร่องรอยหรือหลักฐาน
ครอบคลุมตามตัวชี้วัด สถานศึกษามีจุดเด่นในการพัฒนาการเรียนการสอนสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่แหล่ง
เรียนรู้จากทรัพยากรท้องถิ่น และวัฒนธรรม มีเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์อย่างเป็นระบบตามบริบท พหุวัฒนธรรม มีการติดตาม และพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านวิชาการ และทักษะทาง
สังคมระดับรายบุคคล โดยมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่ามีกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และมีการด าเนิน 
การส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียนอย่างเป็นระบบตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย มีสรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมายเทียบกับค่าเป้าหมายทุกตัวชี้วัด มีการสรุปผลการพัฒนาผู้เรียน
เป็นรายบุคคล และผลการพัฒนาผู้เรียนในภาพรวมของสถานศึกษา ด้วยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนรายบุคคลโดยใช้กิจกรรม “คลินิกวิชาการ” ระบบช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลในโครงการ X-ray & 
Re X-ray เพ่ือรักษาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนทุกคนอย่างต่อเนื่องและกิจกรรมเสริมสร้างลักษณะนิสัย 
“การช่วยเหลือสังคม” ในโครงการพ่ีช่วยน้อง ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทักษะทาง
สังคม นอกจากนี้ ผู้เรียนยังรับรางวัลการเข้าร่วมแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการระดับกลุ่มโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ ระดับชาติ ระดับนานาชาติ ได้แก่ ค่ายโอลิมปิกวิชาการ โครงงานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี เช่น โครงการเยาวชนเพ่ือการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ (AFS) ฟิสิกส์สัประยุทธ์กลุ่ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย รางวัลนักเรียนศรีจุฬาภรณ์ และรางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทาน
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง สถานศึกษามีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามีแบบอย่างที่ดี (Best Practice) และ 
นวัตกรรม (Innovation) ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทั้งนี้ สถานศึกษาควรน าเสนอการเป็นแบบอย่างที่ดี (Best 
Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation) ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสาธารณชนได้รับ
ทราบ เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไป 
  



 
๕ 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
จุดเน้น  การพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ   
ได้ผลประเมิน  

    ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด 
 ๑. มีการวางแผนการด าเนินการในแต่ละปีการศึกษา  
 ๒. มีการน าแผนการด าเนินการไปใช้ด าเนินการ 
 ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผน  
 ๔. มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาต่อไป 
 ๕. มีการน าเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 

   
ได้ผลประเมิน  

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรพิจำรณำ 
 ดีมำก 

 
• มีหลักฐำนหรือข้อมูลแสดงผลกำรพัฒนำที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีกำรศึกษำ และ 
• มีแนวทำงรักษำผลหรือกำรพัฒนำที่สูงขึ้น 

 ดีเยี่ยม • มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา และ 
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาที่สูงขึ้น และ 
• มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามีแบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ 

นวัตกรรม (Innovation) 
 แบบอย่างที่ดี (Best Practice)  

       -       

 นวัตกรรม (Innovation) 
      การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วย PCSHSST MODEL เป็นการบริหาร
จัดการสถานศึกษาภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 

 

 
สรุปผลประเมิน 
 ควรได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่

ก าหนด 

o ปรับปรุง  (๐-๓ ข้อ)  
o พอใช้ (๔ ข้อ)  

จุดที่ควรพัฒนา 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 

 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
o ดี (๕ ข้อ)  
o ดีมาก (๕ ข้อ และเป็นไปตามเกณฑ์การ

พิจารณาระดับดีมาก) 
  ดีเยี่ยม (๕ ข้อ และเป็นไปตามเกณฑ์ 

การพิจารณาระดับดีเยี่ยม) 

จุดเด่น 
กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการ
วางแผนบริหารจัดการสถานศึกษา และการจัด
การศึกษาอย่างใกล้ชิด 

 
 
 



 
๖ 

 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๒  
จากการตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า  สถานศึกษามีร่องรอยหรือหลักฐาน

ครอบคลุมตามตัวชี้วัดด้านกระบวนการบริหารจัดการ จุดเด่นคือ กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ
วางแผนบริหารจัดการสถานศึกษา และการจัดการศึกษาอย่างใกล้ชิด  มีข้อมูลแสดงผลการพัฒนากระบวนการจัด
การศึกษา ที่เน้นคุณภาพนักเรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย มุ่งเน้นการส่งเสริม
ความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อย่างต่อเนื่อง ๓ ปีการศึกษา มีการบริหาร
จัดการสถานศึกษาภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม โดยใช้นวัตกรรมการจัดการ “รูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ด้วย PCSHSST MODEL” ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารจัดการทีมีประสิทธิภาพที่น าผู้ปกครอง ชุมชน ภาคีเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศที่เข้มแข็งเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ส่งเสริมความเป็นเลิศ 
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ส่งผลให้มีการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ ผู้บริหารสถานศึกษา
และสถานศึกษาได้รับการยอมรับ ยกย่องจากชุมชน หน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ เช่น ได้รับรางวัล
ระบบกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
(IQA AWARD) ปี ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ การมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของครูต่อเนื่อง ๓ ปีการศึกษา (๒๕๖๑-๒๕๖๓) 
นอกจากนี้ มีกระบวนการรักษาผลหรือการพัฒนาที่สูงขึ้น โดยส่งเสริมให้มีการตรวจสอบและประเมินนักเรียนอย่าง
เป็นระบบ และน าผลมาพัฒนานักเรียน ตลอดจนน าผลการประเมินเป็นข้อมูลสะท้อนมาร่วมกันพัฒนานักเรียน
อย่างเป็นระบบ รวมทั้ง สถานศึกษามีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามีแบบอย่างที่ดี (Best Practice) และ 
นวัตกรรม (Innovation) ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ สถานศึกษาควร
น าเสนอผลกระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษา และรายงานผลการใช้เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 
หรือ นวัตกรรม (Innovation) ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสาธารณชนได้รับทราบ เพ่ือร่วมกันส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๗ 

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
จุดเน้น  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างมีคุณภาพ  
ได้ผลประเมิน  

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด 
 ๑. ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา ทุกชั้นปี 
 ๒. ครูทุกคนมีการน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
 ๔. มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างเป็นระบบ 
 ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการ

สอน 
   

ได้ผลประเมิน  
ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรพิจำรณำ 

 ดีมำก 
 

• มีหลักฐำนหรือข้อมูลแสดงผลกำรพัฒนำที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีกำรศึกษำ และ 
• มีแนวทำงรักษำผลหรือกำรพัฒนำที่สูงขึ้น 

 ดีเยี่ยม • มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา และ 
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาที่สูงขึ้น และ 
• มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามี แบบอย่างที่ดี (Best Practice)  หรือ 
นวัตกรรม (Innovation) 
 แบบอย่างที่ดี (Best Practice) 

       - 

 นวัตกรรม (Innovation) 
    การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วย PLC+PDCA 

 

 

 

สรุปผลประเมิน 
 ควรได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่

ก าหนด 

o ปรับปรุง  (๐-๓ ข้อ)  
o พอใช้ (๔ ข้อ)  

จุดที่ควรพัฒนา 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 

 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
o ดี (๕ ข้อ)  
o ดีมาก (๕ ข้อ และเป็นไปตามเกณฑ์การ

พิจารณาระดับดีมาก) 
 ดีเยี่ยม (๕ ข้อ และเป็นไปตามเกณฑ์ 
     การพิจารณาระดับดีเยี่ยม) 

จุดเด่น 
การพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยระบบ 
การนิเทศ และการใช้ประโยชน์จากเครือข่าย PLC และ 
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 

 
 



 
๘ 

 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๓  
จากการตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า  สถานศึกษามีร่องรอยหรือหลักฐาน

ครอบคลุมตามตัวชี้วัดด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สถานศึกษามีจุดเด่นในการ
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยระบบการนิเทศ และการใช้ประโยชน์จากเครือข่าย PLC และ
มหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง มีข้อมูลแสดงผลการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC กับกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯ อย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง มีการใช้สื่อ นวัตกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น พหุวัฒนธรรม กิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคลอง
กับการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน วิสัยทัศน์ เป้าหมายของสถานศึกษา โดยใช้นวัตกรรม “การจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วย PLC+PDCA” ส่งผลให้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญอย่างมีคุณภาพ มีร่องรอยหรือหลักฐานแสดงผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเป็นรายบุคคล และผล
การพัฒนาผู้เรียนในภาพรวมของสถานศึกษา ครู ผู้บริหาร นักเรียนได้รับรางวัลในระดับกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณ์ฯ ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง เช่น การมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของครูต่อเนื่อง 
๓ ปีการศึกษา (๒๕๖๑-๒๕๖๓) รางวัลครูผู้มีอุดมการณ์ในการพัฒนานักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย, รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดิน, รางวัลครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันผลงาน
สร้างสรรค์คณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  
นอกจากนี้ มีโครงการหรือกิจกรรมจัดการอบรมขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอน
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ส าหรับครูผู้สอน การปฏิบัติการการทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการ
ปรับประยุกต์เพ่ือให้ง่ายต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ให้กับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในจังหวัดสตูล รวมทั้ง สถานศึกษามีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษา        
มีแบบอย่างที่ดี (Best Practice) และ นวัตกรรม (Innovation) ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน     
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างมีคุณภาพทั้งนี้ สถานศึกษาควรน าเสนอผลกระบวนการการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างมีคุณภาพของสถานศึกษา และผลการใช้เป็นแบบอย่างที่ดี (Best 
Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation) ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสาธารณชนได้รับทราบ เพ่ือร่วมกันส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไป 
  



 
๙ 

 

มาตรฐานที่ ๔ ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
จุดเน้น  สร้างอุดมการณ์ และคุณลักษณะตามอุดมการณ์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์  
ได้ผลประเมิน  

    ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด 
 ๑. มีการวางแผนการด าเนินการในแต่ละปีการศึกษา  
 ๒. มีการน าแผนการด าเนินการไปใช้ด าเนินการ 
 ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผน  
 ๔. มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาต่อไป 
 ๕. มีการน าเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 

   
ได้ผลประเมิน  

ระดับคุณภำพ เกณฑ์กำรพิจำรณำ 
 ดีมำก 

 
• มีหลักฐำนหรือข้อมูลแสดงผลกำรพัฒนำที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีกำรศึกษำ และ 
• มีแนวทำงรักษำผลหรือกำรพัฒนำที่สูงขึ้น 

 ดีเยี่ยม • มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา และ 
• มีแนวทางรักษาผลหรือการพัฒนาที่สูงขึ้น และ 
• มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามี แบบอย่างที่ดี (Best Practice)  หรือ 

นวัตกรรม (Innovation) 
 แบบอย่างที่ดี (Best Practice) 
        - 
 

 นวัตกรรม (Innovation) 
     ร่วมด้วยช่วยกัน (C & S MODEL) 

 

 
สรุปผลประเมิน 
 ควรได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่

ก าหนด 

o ปรับปรุง  (๐-๓ ข้อ)  
o พอใช้ (๔ ข้อ)  

จุดที่ควรพัฒนา 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 

 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
o ดี (๕ ข้อ)  
o ดีมาก (๕ ข้อ และเป็นไปตามเกณฑ์การ

พิจารณาระดับดีมาก) 
  ดีเยี่ยม (๕ ข้อ และเป็นไปตามเกณฑ์การ
พิจารณาระดับดีเยี่ยม) 

จุดเด่น 
การบูรณาการทุกกลุ่มสาระตั้งแต่การวางแผน และการ
ปฏิบัติตามแผนจนถึงการประเมินผลในการสร้าง
อุดมการณ์นักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นตามอัตลักษณ์ 
ของโรงเรียน 
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ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๔ 
จากการตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า  สถานศึกษามีร่องรอยหรือหลักฐาน

ครอบคลุมตามตัวชี้วัดความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์  สถานศึกษามีจุดเน้นใน
การสร้างอุดมการณ์ และคุณลักษณะตามอุดมการณ์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์  ด้วยการส่งเสริมโครงงานอย่างเป็น
ระบบ ตามพันธกิจของโรงเรียนมีเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปสู่ความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น  มีข้อมูลแสดงผลความเป็นเลิศทาง
วิชาการตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ สนองตอบต่อความสามารถและความต้องการของนักเรียนเป็น
รายบุคคล ในการสร้างอุดมการณ์ และคุณลักษณะตามอุดมการณ์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์  ส่งเสริมให้นักเรียน  
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ผ่านโครงการต่าง ๆ สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการในประเทศ และต่างประเทศ เพ่ือความร่วมมือด้านวิชาการ นักเรียนได้รับการคัดเลือกเข้า
ร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง โดยใช้นวัตกรรม “ร่วมด้วยช่วยกัน (C & S MODEL)” 
ส่งผลให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม แสดงผลงานหรือโครงการ ได้รับรางวัลจากโครงงานจากการประกวดแข่งขัน
ระดับชาติ และนานาชาติ อย่างต่อเนื่อง ๓ ปี เช่น รางวัลเหรียญทอง และโล่รางวัล The Best Invention Award 
โดย Project DATA คือ X-intercept Distance for the Tangent Line of Circle and Ellipse, รางวัลเหรียญ
ทอง  และเหรี ยญรางวั ล พิ เศษ  MIICA Special Award ในการแข่ งขั น  Malaysia Innovation Invention 
Creativity Association โดย Project Data คือ Change Movement into Sound, รางวัลเหรียญทอง Project 
Data - The automatic warning of crab molting detection by application และผู้ เ รี ยนศึ กษาต่ อในระดับ 
อุดมศึกษาได้มากขึ้น รวมทั้ง สถานศึกษามีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามีแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 
และ นวัตกรรม (Innovation) ในการสร้างอุดมการณ์ และคุณลักษณะตามอุดมการณ์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์  
ทั้งนี้ สถานศึกษาควรน าเสนอผลการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์  
อย่างมีคุณภาพของสถานศึกษา และผลการใช้เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation) 
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสาธารณชนได้รับทราบ เพ่ือร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศกึษาอย่างต่อเนื่องต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

สถานศึกษาควรพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบ และต่อเนื่อง เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ใน
การขับเคลื่อนการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้สอดคล้องกับสถานการณ์      
ในปัจจุบัน รวมทั้ง สะท้อนถึงการประเมินการใช้และการพัฒนาหลักสูตร ให้สัมพันธ์กับจุดเน้นของสถานศึกษา 
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเกี่ยวกับอาชีพชุมชน หรือการเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมของชุมชน เพ่ือบูรณาการทักษะ
ชีวิตใช้ในชีวิตประจ าวันและสังคมในยุคปัจจุบันสู่สากลต่อไป 
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ค ารับรอง 
 

 คณะผู้ประเมินภำยนอกขอรับรองว่ำได้ท ำกำรประเมินผลการตรวจเยี่ยมผ่ำนทำงระบบวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ ตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยนอกของส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ซึ่งตัดสินผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกบนฐำนควำมโปร่งใส และยุติธรรม          
ทุกประกำร ลงนำมโดยคณะผู้ประเมินภำยนอก ดังนี้ 
 

ต าแหน่ง ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ 

ประธาน นายธนากร  พละชัย  
 

กรรมการ นางพรรณพร  โพธิจันทร์  
 

กรรมการและเลขานุการ นางกรวิกา  ฉินนานนท์  
 

 
 

วันที่  ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
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