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บันทึกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
การพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

เพ่ือรับรองผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

สืบเนื่องจากการพิจารณารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564             
เมื่อวันที่  13 พฤษภาคม  2565  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้พิจารณารายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว จึงให้ความเห็นชอบและให้เผยแพร่ต่อสาธารณชนและ
ผู้เกี่ยวข้องได้ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานการศกึษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
----------------------------------------------------------------------------- 

 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา       
เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีจิตใจ บุคลิกลักษณะอันพึงประสงค์ และมีคุณภาพ
การศึกษาอยู่ในระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ  จัดการศึกษาในลักษณะของโรงเรียน
ประจ า ส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ใน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๖ จากพ้ืนที่บริการ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ สตูล ยะลา 
ปัตตานี และนราธิวาส โดยใช้ระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา รวมทั้งเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

โรงเรียนใช้กรอบแนวคิดในการบริหารสถานศึกษาด้วยวงจรเดมมิ่ง ร่วมกับการน าเสนอข้อมูล ด้วย
รูปแบบ P-D-C-A-A ผ่านกระบวนการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอนจากผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน จัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเป็นแนวทางหลัก จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี โครงการ และกิจกรรม เพ่ือให้เป็นไปตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ อุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ มีการวางแผนการ
ด าเนินการ โดยใช้ปฏิทินการปฏิบัติงานประจ าเดือนเป็นเครื่องมือในการก ากับติดตามงาน สู่การปฏิบัติจริง 
ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องสามารถด าเนินงานตามที่ได้วางแผนไว้อย่างครบถ้วน
ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสูง การลงมือปฏิบัติจริง 
การสร้างโครงงาน วิจัย และนวัตกรรม เพื่อตอบสนองตามความต้องการเรียนรู้ของผู้เรียนเอง และเป็นแนวทาง
ในการน าไปพัฒนาต่อยอด ในการพัฒนาชุมชน สังคม ท้องถิ่น ประเทศชาติ และการแข่งขันในเวทีต่างประเทศ 
ทุกหน่วยงานสามารถตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่าย 
งาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ น าผลการด าเนินงาน มาเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพหรือปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีการเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร ผลการด าเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไปยังหน่วยงานภายนอก ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง และผู้สนใจ อย่างต่อเนื่อง ผ่านทางสื่อสารทุกช่องทาง  

โรงเรียน มีผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ อยู่ใน ระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม ดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของนักเรียน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
จุดเน้น ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทักษะสังคม 
โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของ

พ้ืนที่ แหล่งเรียนรู้จากทรัพยากรท้องถิ่น และวัฒนธรรม มีเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างเป็นระบบตามบริบท พหุวัฒนธรรม มีการติดตาม และพัฒนาผู้เรียนทั้งด้าน
วิชาการและทักษะทางสังคมระดับรายบุคคล มีกระบวนการคัดเลือกนักเรียนที่ดี  ท าให้ได้ผู้ เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษเข้ามาศึกษา สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการให้มีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน มุ่งเน้นความสามารถใน การอ่าน เขียน สื่อสาร คิดค านวณ คิดวิเคราะห์ และการสร้างนวัตกรรม 
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สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดี
ต่อวิชาชีพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มีเจตคติที่ดีต่อการเรียน มีสุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพ่ือพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนักเรียนอย่างเป็นระบบตามเป้าหมายทุกตัวชี้วัด มีการสรุปผลการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล และผลการ
พัฒนาผู้เรียนในภาพรวมของสถานศึกษา ด้วยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรายบุคคลโดยใช้
กิจกรรม “คลินิกวิชาการ” ระบบช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลในโครงการ X-ray & Re X-ray และ
กิจกรรมรางวัลแห่งความด ี

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  
จุดเน้น การพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ 
โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน ในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา โดยวางแผนบริหารจัดการสถานศึกษา และการจัดการศึกษา
อย่างใกล้ชิด มีข้อมูลแสดงผลการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษา ที่เน้นคุณภาพนักเรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย มุ่งเน้นการส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้ านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม โดยใช้
นวัตกรรมการจัดการ “รูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วย PCSHSST MODEL” ซึ่งเป็นกระบวนการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพที่น าผู้ปกครอง ชุมชน ภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศที่เข้มแข็ง เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ส่งเสริมความเป็นเลิศ  ด าเนินงานพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความต้องการของครู จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือ
พัฒนางาน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความ
ปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการในทุกด้านในเหมาะสมกับบริบท
ปัจจุบัน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ส่งผลให้มีการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ ท าให้
ผู้บริหารสถานศึกษาและสถานศึกษาได้รับการยอมรับ ยกย่องจากชุมชน และหน่วยงานทางการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง  

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
จุดเน้น พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างมีคุณภาพ 
โรงเรียนมีการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยระบบการนิเทศ และการใช้ประโยชน์จาก

เครือข่าย PLC และมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง มีข้อมูลแสดงผลการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC กับกลุ่มโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง มีการใช้สื่อ นวัตกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น พหุ
วัฒนธรรม กิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน วิสัยทัศน์ 
เป้าหมายของสถานศึกษา โดยใช้นวัตกรรม “การจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญด้วย 
PLC+PDCA” ส่งผลให้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างมีคุณภาพ มีการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเป็นรายบุคคล และผลการพัฒนาผู้เรียนในภาพรวมของสถานศึกษา ครู 
ผู้บริหาร นักเรียนได้รับรางวัลในระดับกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ระดับภาค ระดับชาติ 
และระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง  
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มาตรฐานที่ ๔ ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับคุณภาพ  
ยอดเยี่ยม  

จุดเน้น สร้างอุดมการณ์ และคุณลักษณะตามอุดมการณ์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนมีการบูรณาการทางด้านวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตั้งแต่การวางแผน และการปฏิบัติ

ตามแผน จนถึงการประเมินผลในการสร้างอุดมการณ์นักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นตามอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน ด้วยการส่งเสริมโครงงานอย่างเป็นระบบ ตามพันธกิจของโรงเรียน มีเป้าหมายในการพัฒนานักเรียน
ให้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปสู่ความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นัก
คิดค้น มีข้อมูลแสดงผลความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ สนองตอบต่อ
ความสามารถและความต้องการของนักเรียนเป็นรายบุคคล ในการสร้างอุดมการณ์ และคุณลักษณะตาม
อุดมการณ์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการต่าง ๆ ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ ผ่านโครงการต่าง ๆ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในประเทศ และ
ต่างประเทศ เพ่ือความร่วมมือด้านวิชาการ นักเรียนได้รับทุนการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะทุนการศึกษาต่อทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนเป็นนักวิจัยตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ รวมทั้งได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโอลิมปิก
วิชาการอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง โดยใช้นวัตกรรม “ร่วมด้วยช่วยกัน (C & S MODEL)” ส่งผลให้ผู้เรียน
เข้าร่วมกิจกรรม แสดงผลงานหรือโครงการ ได้รับรางวัลจากโครงงานจากการประกวดแข่งขันระดับชาติ และ
นานาชาติ อย่างต่อเนื่อง  

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาในอนาคต  
โรงเรียนมุ่งมั่นพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีความพร้อม และ

ทันสมัย น าข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า มาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามเป้าหมาย และอุดมการณ์
ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ เพ่ือสร้างนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญในอนาคต โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
โครงงานและงานวิจัยเพ่ือพัฒนาอาชีพชุมชนและสังคม การเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมของชุมชน เพ่ือบูรณาการ
ทักษะชีวิตของนักเรียน ควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งการยกระดับความร่วมมือทางวิชาการ
กับหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์ชั้นน าในระดับนานาชาติ    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 จ 

 
 
 

ค าน า 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย สตูล ฉบับนี้  จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ .ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๓ ให้
สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา
เป็นประจ าทุกปีตลอดจนเป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนว
ปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ระบุว่าให้
สถานศึกษาระดับการศึกษา  ขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการในข้อ ๒.๖ จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง        
(Self Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา น าเสนอรายงานผลการประเมิน
ตนเองต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบและจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาเป็นประจ าทุกปี   

รายงานฉบับนี้ประกอบด้วย ๔ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน  ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา  ส่วนที่ ๓  สรุปผล และแนวทางการพัฒนา และส่วนที่ ๔ ภาคผนวก 

 ขอขอบคุณคณะผู้จัดท า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วม
ในการสนับสนุนและจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ฉบับนี้  และหวังว่า
เอกสารรายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  ในปีต่อ ๆ ไป รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบผลการพัฒนาการ
จัดการศึกษาและให้การช่วยเหลือสนับสนุนอย่างเหมาะสม  หน่วยงานต้นสังกัดมีฐานข้อมูลส าคัญในการ
ก าหนดนโยบายการพัฒนาการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และโรงเรียนมีความพร้อม
รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

       (นายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว) 
      โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
                                    30  เมษายน  ๒๕๖๕ 
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สารบัญ 
 
 
 

 
หน้า 

บันทึกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
บทสรุปผู้บริหาร 
ค าน า  

ก 
ข 
จ 

สารบัญ ฉ 
สารบัญตาราง ช 
สารบัญภาพ ฌ 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ๑ 
            ๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 1 
            ๑.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา  9 
            ๑.๓ ข้อมูลนักเรียน 12 
            ๑.๔ ข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 14 
            ๑.๕ ข้อมูลค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 14 
            ๑.๖ ข้อมูลคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 17 
            ๑.๗ ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ และข้อเสนอแนะ 19 
            ๑.๘ ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖2-๒๕๖4 27 
ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 28 
           ผลการประเมินโดยภาพรวม  28 
           มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 35 
           มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 79 
           มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 102 
           มาตรฐานที่ ๔ ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 128 
ส่วนที่ ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ 149 
           สรุปผล 149 
           แนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 152 
           ความต้องการช่วยเหลือ 153 
ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก  154 
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สารบัญตาราง 
  

หน้า 
ตารางที่ ๑ แสดงจ านวนอาคารสิ่งปลูกสร้างในโรงเรียน 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวนผู้บริหารโดยต าแหน่ง   
ตารางที่ 3 แสดงจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
ตารางที่ 4 แสดงจ านวนครูผู้สอน จ าแนกตามรายวิชาที่สอน ตามมาตรฐานวิชาเอก  
ตารางที่  ๕ แสดงจ านวนห้องเรียนและนักเรียนระดับชั้น ม.๑ – ๖  
ตารางที่ 6 แสดงจ านวนและสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ตารางที่ 7  แสดงค่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด จ าแนกตามมาตรฐานการศึกษา 
ตารางที่ 8   แสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  
ตารางที่ 9  แสดงผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๓ ปีการศึกษา 
ตารางที่ 10 เปรียบเทยีบค่าเป้าหมายและผลที่ได้จากการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ตารางที่ 11 แสดงค่าร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่านคล่อง เขียนคล่อง  
ตารางที่ 12 แสดงค่าร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดค านวณ  
ตารางที่ 13  แสดงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
ตารางที่ 14 แสดงความสามารถในการสร้างนวัตกรรม จ าแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ   
ตารางที่ 15 แสดงจ านวนโครงงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร

ระดับชาติและนานาชาติ  
ตารางที่ 16 แสดงจ านวนโครงงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
                ระดับชาติและนานาชาติ  
ตารางที่ 17  แสดงความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ตารางที่ 18 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของนักเรียนทุกระดับชั้นที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
                 สูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด  
ตารางที่ 19  แสดงความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ ระดับชั้น ม.๓ 
ตารางที่ 20  แสดงความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ ระดับชั้น ม.๖ 
ตารางที่ 21  แสดงความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
ตารางที่ 22  แสดงคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ภาคเรียนที่ 1/๒๕๖๔ 
ตารางที่ 23  แสดงคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ 
ตารางที่ 24  แสดงจ านวนนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีศรีจุฬาภรณ์และนักเรียนมี 
                 ความประพฤติยอดเยี่ยม  
ตารางที่ 25  แสดงผลการประเมินรายวิชาที่เก่ียวข้องกับการท าโครงงานวิทยาศาสตร์  
                 ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ 
ตารางที่ 26 แสดงผลการประเมินรายวิชาที่เก่ียวข้องกับการท าโครงงานวิทยาศาสตร์  
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หน้า 

                     ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ 
ตารางที่ 27  แสดงผลการประเมินรายวิชาทักษะชีวิต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
ตารางที่ 28  แสดงความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   
ตารางที่ 29 แสดงการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย   
ตารางที่ 30 แสดงสุขภาวะทางร่างกาย จ าแนกตามระดับชั้น และระดับคุณภาพ 
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                 และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
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ภาพที่ 38 การนิเทศ ติดตามการจัดการจัดการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
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๑.๑ 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 “ปญฺญา ยตฺถ  วิปสฺสติ”  (คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา)  
อัตลักษณ์  นักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น 
เอกลักษณ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าในระดับนานาชาติ 
ต้นไม้ประจ าโรงเรียน ต้นแคแสด (Spathodea campanulata P. Beauv.) 
สีประจ าโรงเรียน  น้ าเงิน – แสด 
เขตพื้นที่บริการ ๔ จังหวัด ได้แก่ สตูล ยะลา นราธิวาส และปัตตานี 
ที่อยู่ เลขที่ ๑๓๘ หมู่ที่ ๑๒ ต าบลฉลุง อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ๙๑๑๔๐ 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สงขลา สตูล  

ส านักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา (สบว.) 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  

โทรศัพท์ ๐๗๔-๗๒๕๙๘๕  
โทรสาร ๐๗๔-๗๒๕๙๘๑ 
e – mail            pccst@pccst.ac.th 
เว็บไซต์โรงเรียน www.pccst.ac.th 
การก่อตั้ง จัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๓๗  

ท าพิธีวางศิลาฤกษ์พร้อมกันทั่วประเทศเม่ือวันพุธ ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๓๙  
พื้นที่โรงเรียน ๕๙ ไร่ ๑ งาน ๑๓.๓ ตารางวา 
เปิดสอนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

 
 
ความเป็นมา 
  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ขึ้น ๑๒ แห่ง กระจายอยู่
ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในวโรกาสที่มีพระชนมายุ ครบ ๓ รอบ ในวันที่ ๔  
กรกฎาคม  ๒๕๓๖  และ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช

ส่วนที่ ๑ 
 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  



 ๒ 

 
 
 

กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้พระราชทานชื่อโรงเรียน ว่า “โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย” ตามด้วยชื่อจังหวัด ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พระราชทานชื่อโรงเรียนใหม่ว่า “โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย”ตามด้วยชื่อจังหวัด  การด าเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  
ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ในปี ๒๕๓๖ จนถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ อาจแบ่งได้เป็น ๓ ระยะ ดังนี้ 
  ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๓๖-๒๕๕๐) เป็นการด าเนินงานภายใต้กรมสามัญศึกษา/สำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เริ่มเข้ามาสนับสนุน
ทางวิชาการในปี พ.ศ. ๒๕๔๘  
  ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓) กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยได้มีข้อตกลง    
ความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์โดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้ให้การสนับสนุนทาง
วิชาการ และสนับสนุนงบประมาณเพ่ือทดลองจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลายระดับชั้นละ ๑ ห้องเรียน นักเรียนห้องนี้ใช้ระบบและเกณฑ์ในการคัดเลือกและหลักสูตรเดียวกันกับ
โรงเรียน มหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งพบว่าโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สามารถด าเนินการ ได้ผลอย่างดี
มาก จึงได้มีการน าโครงการ พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียน วิ ทยาศาสตร์
ภูมิภาคเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ให้ความเห็นชอบในการด าเนินโครงการดังกล่าว  
  ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๑) คณะรัฐมนตรีได้มีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
เห็นชอบ ให้กระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินงานตามโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ ภูมิภาค มีระยะเวลาด าเนินการในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๑ มีเป้าหมาย  เพ่ือ
พัฒนาโรงเรียน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง ๑๒ แห่ง ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ ให้เป็นโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค ที่มีคุณภาพระดับเดียวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน า  
ของนานาชาติ เพ่ือเพ่ิมจ านวน ผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา 
ที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีจิตวิญญาณที่จะพัฒนา ตนเองให้ก้าวไปสู่ความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์
นักคิดค้นในอนาคต สร้างองค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้ประเทศชาติ เพ่ือให้ประเทศชาติ
สามารถพ่ึงตนเองได้มากข้ึน ลดการพ่ึงพา องค์ความรู้ทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากต่างชาติ เป็นไป
ตามนโยบายการพัฒนาก าลังคนด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของรัฐบาล และเพ่ือเป็น     การ
กระจายโอกาสให้กับนักเรียนที่มีความ สามารถพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีกระจายอยู่ในทุก
ภูมิภาคของประเทศให้ได้รับ โอกาสมากขึ้น  
  การด าเนินงานของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยในช่วงเวลาที่ผ่านมา พบว่า ได้ผลดี 
เป็นอย่างยิ่ง มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในปัจจุบัน เป็นอย่าง
มาก โดยเฉพาะด้านการเตรียมความพร้อมก าลังคนระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ (STEM) เพ่ือการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
และนโยบาย Thailand ๔.๐ รวมถึงเป็นการเตรียมก าลังคนระดับสูงทางด้าน STEM เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับ
กลุ่ม ผู้ลงทุนจากประเทศต่าง ๆ ที่จะเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรม ๔.๐ ในโครงการ Eastern Economic 
Corridor (EEC) และโครงการอ่ืน ของประเทศ  
  กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ก าหนดให้การด าเนินงานของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ 
ราชวิทยาลัยในช่วงระยะเวลาต่อไป เป็นงานประจ าของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนวิธีการด าเนินงานเช่นเดียวกันกับการด าเนินงานในระยะที่ ๓ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒  



 ๓ 

 
 
 

  ส าหรับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ได้จัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลง
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๓๗ โดยเปิดรับนักเรียนประจ าทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๗ โดยในระยะแรกที่อาคารเรียนและอาคารประกอบต่างๆ อยู่ในระหว่างการ
ก่อสร้าง โรงเรียนได้ใช้วิทยาลัยเกษตรกรรมสตูล อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว 
จนถึงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๘ จึงได้ย้ายมาเรียนในสถานที่ปัจจุบัน  

-  วิสัยทัศน์  
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนที่พัฒนานักเรียนให้มีจิตใจ บุคลิกลักษณะอัน

พึงประสงค์ และมีคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ 
-  พันธกิจ  
- ด้านจิตใจ และบุคลิกลักษณะอันพึงประสงค์  

๑. ปลูกฝังให้นั กเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบั ติตามหลักธ รรมของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความเป็นผู้น า 

๒.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมรักการเรียนรู้ การอ่าน การเขียน การค้นคว้า อย่างเป็นระบบ มีความ
รอบรู้ และบูรณาการความรู้ได้ 

๓.  สร้างจิตส านึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความเข้าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติ        
มีความรักและความภูมิใจในชาติบ้านเมืองและท้องถิ่นเป็นพลเมืองดียึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

๔.  สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณี และภูมิปัญญาไทย 
ตลอดจน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเจตคติท่ีดีต่อเพ่ือนร่วมโลกและธรรมชาติ 

๕.  ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตมุ่งที่จะท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม ต้องการตอบแทนบ้านเมืองตามความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง 

๖.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี รักการออกก าลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งทั้งกาย 
และใจ ด้านคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ 

๗. จัดหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้งในระดับเดียวกัน
กับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ 

๘. จัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิต
วิญญาณ ของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นและนักพัฒนานวัตกรรมด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีในระดับเดียวกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ 

๙. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ 

๑๐. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

๑๑.  พัฒนาระบบสนับสนุน การบริหารจัดการและภาคีเครือข่าย 
 



 ๔ 

 
 
 

-  เป้าประสงค์ 
๑. เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 

หรือศาสนาที่ตนนับถอื มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความเป็นผู้น า 
๒. เพ่ือให้นักเรียนรักการเรียนรู้ การอ่าน การเขียน การค้นคว้า อย่างเป็นระบบ มีความรอบรู้ และ

บูรณาการความรู้ได้ 
๓. เพ่ือให้นักเรียนมีจิตส านึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความเข้าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์

ของชาติ มีความรักและความภูมิใจในชาติบ้านเมืองและท้องถิ่น เป็นพลเมืองดียึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

๔. เพ่ือให้นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณี และภูมิปัญญา
ไทย ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเจตคติท่ีดีต่อเพ่ือนร่วมโลกและธรรมชาติ 

๕. เพื่อให้นักเรียนมีจิตมุ่งที่จะท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ต้องการตอบแทนบ้านเมืองตามความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง 

๖. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี รักการออกก าลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งท้ังกายและใจ 
๗. เพ่ือให้มีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้งในระดับ

เดียวกันกับ นักเรียน ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ 
๘. เพ่ือให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มี

จิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นและนักพัฒนานวัตกรรมด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในระดับเดียวกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ 

๙. เพ่ือให้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยี 
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ 

๑๐.เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

๑๑. เพ่ือพัฒนาระบบสนับสนุน การบริหารจัดการและภาคีเครือข่ายสภาพชุมชน เศรษฐกิจและ
สังคม 
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-  อาคารสถานที่ 
ตารางท่ี ๑ แสดงจ านวนอาคารสิ่งปลูกสร้างในโรงเรียน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

ล าดับ อาคาร แบบ จ านวนห้องตาม
แบบแปลน 

สร้าง 

๑. อาคารเรียน พิเศษ ๓ ชั้น  ๑๒ ห้อง ๒๕๓๗ 
๒. อาคารเรียน พิเศษ ๔ ชั้น ๓๒ ห้อง ๒๕๓๙ 
๓. อาคารเรียน พิเศษ ๒ ชั้น  ๑๑ ห้อง ๒๕๔๐ 
๔. อาคารเอนกประสงค์/โรงอาหาร/

โรงฝึกงาน/หอประชุม ล าดับที่ ๑  
อาคารโรงฝึกงาน
๑๐๒/๒๗ 

 ๒๕๓๗ 

๕. อาคารเอนกประสงค์/โรงอาหาร/
โรงฝึกงาน/หอประชุม ล าดับที่ ๒ 

อาคารโรงฝึกงาน
๑๐๒/๒๗ 

 ๒๕๓๗ 

๖. อาคารเอนกประสงค์/โรงอาหาร/
โรงฝึกงาน/หอประชุม ล าดับที่ ๓ 

อาคารโรงฝึกงาน
๑๐๒/๒๗ 

 ๒๕๓๗ 

๗. อาคารเอนกประสงค์/โรงอาหาร/
โรงฝึกงาน/หอประชุม ล าดับที่ ๔ 

อาคารหอประชุม
โรงอาหาร ๑๐๑ 

 ๒๕๓๗ 

๘. อาคารเอนกประสงค์/โรงอาหาร/
โรงฝึกงาน/หอประชุม ล าดับที่ ๕ 

อ่ืนๆ (แบบสร้าง
เอง) 

 ๒๕๓๗ 

๙. อาคารเอนกประสงค์/โรงอาหาร/
โรงฝึกงาน/หอประชุม ล าดับที่ ๖ 

อาคารหอประชุม
๑๐๐/๒๗ 

 ๒๕๔๐ 

๑๐. อาคารเอนกประสงค์/โรงอาหาร/
โรงฝึกงาน/หอประชุม ล าดับที่ ๗ 

อ่ืนๆ (แบบสร้าง
เอง) 

 ๒๕๕๕ 

๑๑. อาคารเอนกประสงค์/โรงอาหาร/
โรงฝึกงาน/หอประชุม ล าดับที่ ๘ 

พิเศษ ๓ ชั้น  ๒๕๕๘ 

๑๒. อาคารเอนกประสงค์/โรงอาหาร/
โรงฝึกงาน/หอประชุม ล าดับที่ ๙ 

พิเศษ   ๒๕๕๘ 

๑๓. บ้านพักครู ล าดับที่ ๑  บ้านพักครู ๒๐๕/
๒๖ 

๕  ๒๕๓๗ 

๑๔. บ้านพักครู ล าดับที่ ๒ บ้านพักครู ๒๐๗  ๒๕๓๗ 
๑๕. บ้านพักครู ล าดับที่ ๓ บ้านพักครู ๒๐๓/

๒๗ 
 ๒๕๓๗ 

๑๖. บ้านพักครู ล าดับที่ ๔ บ้านพักครู ๒๐๕/
๒๖ 

๕ ๒๕๓๗ 

๑๗. บ้านพักครู ล าดับที่ ๕ บ้านพักครู ๒๐๓/
๒๗ 

 ๒๕๓๗ 

๑๘. บ้านพักครู ล าดับที่ ๖ บ้านพักครู ๒๐๕/
๒๖ 

๕ ๒๕๓๗ 



 ๖ 

 
 
 

ล าดับ อาคาร แบบ จ านวนห้องตาม
แบบแปลน 

สร้าง 

๑๙. บ้านพักครู ล าดับที่ ๗ บ้านพักครู ๒๐๕/
๒๖ 

๕ ๒๕๓๗ 

๒๐. บ้านพักครู ล าดับที่ ๘ บ้านพักครู ๒๐๕/
๒๖ 

๕ ๒๕๓๗ 

๒๑. บ้านพักครู ล าดับที่ ๙ บ้านพักครู ๒๐๕/
๒๖ 

๕ ๒๕๓๗ 

๒๒. บ้านพักครู ล าดับที่ ๑๐ บ้านพักครูแบบ
แฟรช ๘/๑๒ 
หน่วย 

 ๒๕๔๐ 

๒๓. บ้านพักครู ล าดับที่ ๑๑ บ้านพักครู ๒๐๕/
๒๖ 

๕ ๒๕๕๗ 

๒๔. บ้านพักครู ล าดับที่ ๑๒ บ้านพักครู ๒๐๕/
๒๖ 

๕ ๒๕๕๘ 

๒๕. บ้านพักนักเรียน ล าดับที่ ๑ หอนอน ๓ช  ๒๕๓๗ 

๒๖. บ้านพักนักเรียน ล าดับที่ ๒ หอนอน ๔ ชั้น 
๒๔๐  คน 

 ๒๕๕๗ 

๒๗. บ้านพักนักเรียน ล าดับที่ ๓ หอนอน ๔ ชั้น 
๒๔๐  คน 

 ๒๕๔๐ 

๒๘. บ้านพักนักเรียน ล าดับที่ ๔ หอนอน ๔ ชั้น 
๒๔๐  คน 

 ๒๕๔๐ 

๒๙. บ้านพักนักเรียน ล าดับที่ ๕ หอนอน ๔ ชั้น 
๒๔๐  คน 

 ๒๕๔๐ 

๓๐. บ้านพักนักเรียน ล าดับที่ ๖ หอนอน ๔ ชั้น 
๒๔๐  คน 

 ๒๕๔๐ 

๓๑. บ้านพักภารโรง ล าดับที่ ๑  บ้านพักภารโรง/
๓๒ 

 ๒๕๓๗ 

๓๒. บ้านพักภารโรง ล าดับที่ ๒ บ้านพักภารโรง/
๓๒ 

 ๒๕๓๗ 

๓๓. บ้านพักภารโรง ล าดับที่ ๓ บ้านพักภารโรง/
๓๒ 

 ๒๕๓๗ 

๓๔. บ้านพักภารโรง ล าดับที่ ๔ บ้านพักภารโรง/
๓๒ 

 ๒๕๓๗ 



 ๗ 

 
 
 

ล าดับ อาคาร แบบ จ านวนห้องตาม
แบบแปลน 

สร้าง 

๓๕. บ้านพักภารโรง ล าดับที่ ๕ บ้านพักภารโรง/
๓๒ 

 ๒๕๓๗ 

๓๖. บ้านพักภารโรง ล าดับที่ ๖ บ้านพักภารโรง/
๓๒ 

 ๒๕๓๗ 

๓๗. บ้านพักภารโรง ล าดับที่ ๗ บ้านพักภารโรง/
๓๒ 

 ๒๕๓๘ 

๓๘. บ้านพักภารโรง ล าดับที่ ๘ บ้านพักภารโรง/
๓๒ 

 ๒๕๓๘ 

๓๙. ส้วม ล าดับที่ ๑ ส้วมมาตรฐาน ๖ 
ที่นั้ง/๒๗ 

 ๒๕๓๗ 

๔๐. ส้วม ล าดับที่ ๒ ส้วมมาตรฐาน ๖ 
ที่นั้ง/ ๒๗ 

 ๒๕๓๗ 

๔๑. ส้วม ล าดับที่ ๓ สปช ๖๐๕/๔๕  ๒๕๕๗ 

๔๒. ส้วม ล าดับที่ ๔ สปช ๖๐๕/๔๕  ๒๕๕๗ 

๔๓. ส้วม ล าดับที่ ๕ สปช ๖๐๕/๔๕  ๒๕๕๗ 

 
 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๒-๕๙๘๕ โทรสาร ๐-๗๔๗๒-๕๙๘๑ e-mail : pccst@pccst.ac.th เว็บไซต์
โรงเรียน https://pccst.ac.th/pcshsst/ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pccst@pccst.ac.th
https://pccst.ac.th/pcshsst/


 ๘ 

 
 
 

 
แผนที่การเดินทางโดยสังเขป*   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แผนที่การเดินทางโดยสังเขป 
 
 

๑.๒ โครงสร้างการบริหารของโรงเรียน (แผนผังการบริหาร) 
 

 
ภาพที่ ๒ แสดงโครงสร้างการบริหารของโรงเรียน 

 

 



 ๙ 

 
 
 

๑.๓ ข้อมูลบคุลากรของสถานศึกษา  (ระบขุ้อมูล ณ วันที่ประเมิน) 
๑) จ านวนผู้บริหารโดยต าแหน่ง  รวม......๕.........คน  ได้แก่ 

ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนผู้บริหารโดยต าแหน่ง   

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
ด ารงต าแหน่ง 

ที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ว/ด/ป 
โทรศัพท์ 

วุฒิการศึกษา
สูงสุด 

๑. นายปัญญา  ขุนฤทธิ์แก้ว  ผู้อ านวยการ
โรงเรียน  

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ๐๘๑-
๐๙๕๘๓๑๐ 

การศึกษา
มหาบัณฑิต   

๒. นายสมพร  ทิศเมือง  รองผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

๒๕ มกราคม ๒๕๕๑ ๐๘๙-
๒๙๖๗๒๒๓ 

การศึกษา
มหาบัณฑิต 

๓. นางนิติมา  มณีวิทย์  รองผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ๐๘๙-
๖๕๗๑๒๖๑ 

ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต  

๔. นายธรรมศักดิ์  ปานยิ่ง  รองผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ๐๘๑-
๖๐๙๒๗๐๑ 

การศึกษา
มหาบัณฑิต  

๕. นางสาวสินีนาฏ  
ธรรมชาติ 

รองผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๐๘๑-
๘๙๗๗๕๒๙ 

ศึกษาศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต 

 

๒) จ านวนครแูละบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน..... ๑๗๖.........คน  ได้แก่ 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น จ าแนกตามวุฒิการศึกษา  

    จ านวน 
 
วุฒิการศึกษาสูงสดุ 

ข้าราชการครู  (คน)  พนักงาน
ราชการ
(คน) 

ครูอัตราจ้าง
(คน) 

บุคลากร 
ทางการศึกษาอ่ืน 

(คน) 
มีตัว 

อยู่จริง 
มาช่วย
ราชการ 

ไปช่วย
ราชการ 

สูงกว่าปริญญาตรี  ๔๒ - - - - - 

ปริญญาตรี ๓๒ - - ๑๒ ๙ ๔๒ 

ต่ ากว่าปริญญาตรี - - - - - ๓๙ 

อ่ืน ๆ (ระบุ) - - - - - - 

         รวม ๗๔ - - ๑๒ ๙ ๘๑ 

รวมทั้งหมด   ๑๗๖ คน 
 
 
 
 
 



 ๑๐ 

 
 
 

 ภาพที่ ๓ แสดงร้อยละของจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนรวมทั้งหมดจ าแนกตามวุฒิ
การศึกษาจ านวน ๑๗๖ คน   
 

๓) จ านวนครูผู้สอน จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และค่าเฉลี่ยจ านวนชั่วโมงในการสอน 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนครูผู้สอน จ าแนกตามรายวิชาที่สอน ตามมาตรฐานวิชาเอก (ตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด) 
ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ข้อมูล  ณ  วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๔   

 

 
รายวิชาท่ีสอน 

รายการ 
จ านวน 
ชั่วโมง
สอน/

สัปดาห ์

จ านวน 
ครู ตาม
เกณฑ ์

ข้าราช 
การครู 
ที่มี/ 
สอน 

พรก., 
อัตราจ้าง 
(ครู) ที่ม/ี

สอน 

ต าแหน่ง
ว่างข้า 
ราชการ

คร ู

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

๑. ภาษาไทย ๘๓ ๖ ๕ ๒ ๑ ๑ 
๒. คณิตศาสตร์ ๑๗๒ ๑๑ ๑๐ ๑ ๑ ๐ 
๓. วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

วิทยาศาสตร ์
ทั่วไป 

๑๑๒ ๓ ๓ ๒ ๐ ๐ 

ฟิสิกส ์ ๖๐ ๗ ๒ ๔ ๕ ๐ 
ชีววิทยา ๕๔ ๖ ๕ ๓ ๑ ๐ 

เคม ี ๔๘ ๖ ๕ ๑ ๑ ๐ 
เทคโนโลย ี ๔๘ ๔ ๒ ๒ ๒ ๑ 

รวม ๓๒๒ ๒๖ ๑๗ ๑๒ ๙ ๑ 

๔. สังคมศึกษา 
ศาสนา และ

พระพุทธ 
ศาสนา 

๒๕ ๑ ๑ ๐ ๐ ๐ 



 ๑๑ 

 
 
 

 
รายวิชาท่ีสอน 

รายการ 
จ านวน 
ชั่วโมง
สอน/

สัปดาห ์

จ านวน 
ครู ตาม
เกณฑ ์

ข้าราช 
การครู 
ที่มี/ 
สอน 

พรก., 
อัตราจ้าง 
(ครู) ที่ม/ี

สอน 

ต าแหน่ง
ว่างข้า 
ราชการ

คร ู

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

วัฒนธรรม ศีลธรรม และ
จริยธรรม 

หน้าท่ีพลเมือง 
วัฒนธรรม 
และการ

ด าเนินชีวิต 

๓ ๑ ๑ ๑ ๐ ๑ 

เศรษฐศาสตร ์ ๑๒ ๑ ๑ ๐ ๐ ๐ 

ประวัติศาสตร ์ ๓๒ ๒ ๒ ๐ ๐ ๐ 

ศาสนาอิสลาม ๑๓   ๒ ๐ ๒ 

รวม ๑๑๗ ๗ ๖ ๓ ๑ ๓ 

๕. ภาษา 
ต่างประเทศ 

ภาษาอังกฤษ  ๘๔ ๙ ๙ ๐ ๐ ๐ 

ภาษาญี่ปุ่น  ๘ ๑ ๑ ๐ ๐ ๐ 

ภาษามลายู  ๑๘ ๑ ๐ ๑ ๑ ๐ 

รวม ๑๑๐ ๑๑ ๑๐ ๑ ๑ ๐ 

๖. ศิลปะ ทัศนศิลป ์ ๑๔ ๑ ๐ ๑ ๐ ๐ 

ดนตรีศึกษา ๑๔ ๑ ๑ ๑ ๐ ๐ 

นาฏศิลป ์ ๑๖ ๑ ๐ ๑ ๑ ๑ 

รวม ๔๔ ๓ ๑ ๓ ๑ ๑ 

๗. สุขศกึษา สุขศึกษา ๒๕ ๒ ๐ ๑ ๑ ๐ 

พลศึกษา ๑๙ ๒ ๒ ๐ ๑ ๑ 

รวม ๔๔ ๔ ๒ ๑ ๒ ๑ 

๘. การงานอาชีพ งานบ้าน / 
คหกรรรม 

๑๒ ๑ ๑ ๐ ๐ ๐ 

งานช่าง ๑๔ ๑ ๐ ๐ ๐ -๑ 

งาน
อุตสาหกรรม 

๐ ๐ ๐ ๑ ๑ ๑ 

รวม ๒๖ ๒ ๑ ๑ ๑ ๐ 

๙. กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

บรรณารักษ์ ๐ ๑ ๐ ๐ ๑ ๐ 



 ๑๒ 

 
 
 

 
รายวิชาท่ีสอน 

รายการ 
จ านวน 
ชั่วโมง
สอน/

สัปดาห ์

จ านวน 
ครู ตาม
เกณฑ ์

ข้าราช 
การครู 
ที่มี/ 
สอน 

พรก., 
อัตราจ้าง 
(ครู) ที่ม/ี

สอน 

ต าแหน่ง
ว่างข้า 
ราชการ

คร ู

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

 แนะแนว ๓๑ ๑ ๑ ๒ ๐ ๐ 

ยุวกาชาด 
ลูกเสือ และ
เนตรนาร ี

๒๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

ไม่ระบ ุ
สาขา 

๓๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

รวม ๘๖ ๒ ๑ ๐ ๑ ๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑๐๐๔ ๗๒ ๕๓ ๒๖ ๑๘ ๗ 
 

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

    และวุฒิ กศ.ม. วิชาเอก หลักสูตรและการสอน สอนวิชาพระพุทธศาสนา, ศาสนศึกษา 
 

 

๑.๔ ข้อมูลนักเรียน  (ระบขุ้อมูล ณ วันที่ประเมิน ๓๑ ม.ีค. ๒๕๖๕) 
 

ตารางท่ี  ๕ แสดงจ านวนห้องเรียนและนักเรียนระดับชั้น ม.๑ – ๖ จ าแนกตามระดับชั้นเรียนและเพศ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

ระดับชัน้เรียน ม.๑ ม.๒ ม.๓ 
รวม 
ม.ต้น 

ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
รวม 

ม.ปลาย 
รวม ม.ต้น-
ม.ปลาย 

จ านวนห้องเรียน ๔ ๔ ๕ ๑๓ ๖ ๖ ๖ ๑๘ ๒๙ 

เพศ 
ชาย ๔๔ ๔๖ ๕๒ ๑๔๒ ๕๔ ๕๓ ๕๐ ๑๕๗ ๒๙๙ 
หญิง ๕๒ ๕๐ ๕๐ ๑๕๒ ๙๐ ๘๙ ๙๗ ๒๗๖ ๔๒๘ 

รวมจ านวน น.ร. ๙๖ ๙๖ ๑๐๒ ๒๙๔ ๑๔๔ ๑๔๒ ๑๔๗ ๔๓๓ ๗๒๗ 
เฉลี่ยต่อห้อง ๒๔ ๒๔ ๒๔  ๒๔ ๒๔ ๒๔   

 
จ านวนผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน ๑๐๒ คน 
จ านวนผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน ๑๔๖ คน 



 ๑๓ 

 
 
 

รวมจ านวนผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด ๒๔๘ คน 

 
ภาพที่ 4 แสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนชายระดับชั้น ม.๑ – ๖ จ าแนกตามระดับชั้นเรียนที่ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

12%

12%

12%

21%

21%

22%

    

   

   

   

   

   

   

 
ภาพที่ ๕ แสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนหญิงระดับชั้น ม.๑ – ๖ จ าแนกตามระดับชั้นเรียนที่ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๑.๕ หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 

        -   หลักสูตรที่เปิด 



 ๑๔ 

 
 
 

       
ภาพที่ 6  หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น          ภาพที่ 7  หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
         -   จ านวนสัปดาห์/ภาคเรียน ที่จัดการเรียนการสอน  

- จัดการเรียนการสอน ๑๘ สปัดาห์/ภาคเรียน  
 

 ๑.๖ ข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น   

ตารางที ่6 แสดงจ านวนและสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวนนักเรียน 

(คน) 
- - - 

ด้วยสถานการณ์ covid-๑๙  ทางโรงเรียนไม่ได้น านักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นและภายนอก 
 
๑.๗ ข้อมูลค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

ตารางที ่7  แสดงค่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด จ าแนกตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ย้อนหลัง  ๓ ปี              

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ค่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

     ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ 
การคิดค านวณ 

ร้อยละ 
๙๖.๐๐ 

ร้อยละ 
๙๙.๐๐ 

ร้อยละ 
๙๘.๐๐ 

           ๒)  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
                อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ร้อยละ 
๙๖.๐๐ 

ร้อยละ 
๙๘.๐๐ 

ร้อยละ 
๙๘.๐๐ 



 ๑๕ 

 
 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ค่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
           ๓)  ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 

๗๕.๐๐ 
ร้อยละ 
๙๘.๐๐ 

ร้อยละ 
๙๖.๐๐ 

๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

ร้อยละ 
๙๗.๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐.๐๐ 

ร้อยละ 
๙๘.๐๐ 

           ๕)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 
๙๖.๐๐ 

ร้อยละ 
๙๙.๐๐ 

ร้อยละ 
๘๐.๐๐ 

           ๖)  ความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 
๙๐.๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐.๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐.๐๐ 

     ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

           ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 
๙๖.๐๐ 

ร้อยละ 
๙๘.๐๐ 

ร้อยละ 
๙๗.๐๐ 

           ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 
๘๐.๐๐ 

ร้อยละ 
๘๘.๐๐ 

ร้อยละ 
๙๖.๐๐ 

           ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 
๙๘.๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐.๐๐ 

ร้อยละ 
๙๘.๐๐ 

           ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ร้อยละ 
๙๘.๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐.๐๐ 

ร้อยละ 
๙๖.๐๐ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ดีเลิศ 

     ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ดีเลิศ 

     ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ดีเลิศ 

     ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  
           ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ดีเลิศ 

     ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ดีเลิศ 

     ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัด 
           การเรียนรู ้

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

     ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร 
           จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ดีเลิศ 



 ๑๖ 

 
 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ค่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ดีเลิศ 

     ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ 
           สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

     ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ 
           การเรียนรู ้

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ดีเลิศ 

     ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ดีเลิศ 

     ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผล 
           มาพัฒนาผู้เรียน 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

     ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา 
           และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๔  ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมาย 

ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ (ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ) 

ดีเลิศ - - 

     ๔.๑ จ านวนทุนการศึกษาต่อของนักเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งใน 

และต่างประเทศ  

ปานกลาง - - 

     ๔.๒ จ านวนผลงานนักเรียนที่ได้รับจากการแข่งขันในระดับชาติ 

หรือนานาชาติ  

ดี - - 

๔.๓ จ านวนโครงงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดในเวที 
ระดับ ชาติหรือนานาชาติ 

ดี - - 

     ๔.๔ จ านวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active  

Teaching & Learning   

ยอดเยี่ยม - - 

     ๔.๕ ร้อยละของจ านวนครูที่ใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียน 

การสอน      

ดีเลิศ - - 

     ๔.๖ จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศ     

ดีเลิศ - - 

     ๔.๗ ผลการผ่านคัดเลือกเข้าค่ายมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิก
วิชาการฯ (สอวน.) ระดับชาติหรือนานาชาติ       

ยอดเยี่ยม - - 



 ๑๗ 

 
 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ค่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
มาตรฐานที่ ๔ ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมาย 
ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 

- ยอดเยี่ยม ด ี

     ๔.๑ ทุนการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ - ดี ดี 

     ๔.๒ ผลงาน/ โครงงานนักเรียนที่ได้รับจากการแข่งขันใน
ระดับชาติ 

- ดี ดี 

     ๔.๓ ผลงาน/ โครงงานนักเรียนที่ได้รับจากการแข่งขันในระดับ
นานาชาติ 

- ดี ดี 

     ๔.๔ การจัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active teaching &  
Learning 

- ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

     ๔.๕ การจัดการเรียนการสอนที่ใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียน
การสอน      

- ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

     ๔.๖ เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในประเทศ - ยอดเยี่ยม ดีเลิศ 

     ๔.๗ เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ - ยอดเยี่ยม ดีเลิศ 

     ๔.๘ การได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ - ดีเลิศ ดี 

 
 
 

 ๑.๘ ข้อมูลคุณลักษณะและค่านิยมที่ดตีามที่สถานศึกษาก าหนด*  

คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษาก าหนด คือกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ได้
ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนของโรงเรียนไว้ดังนี้ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

๑) มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
  ๒) มีความภูมิใจในความเป็นไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย 
  ๓) มีจิตสาธารณะและมีอุดมการณ์มุ่งม่ันในการพัฒนาประเทศ 
  ๔) มีวินัยและมีความซื่อสัตย์สุจริต 
  ๕) มุ่งม่ันในการท างานและด ารงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง 
  ๖) ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ รักการอ่านและการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
  ๗) เห็นคุณค่าของการเรียนรู้จากการปฏิบัติทดลองจริง 



 ๑๘ 

 
 
 

  ๘) เห็นคุณค่าและความส าคัญของการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้น 
  ๙) มีจิตใจเปิดกว้าง เชื่อในเหตุผล เปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของตนเองได้ตามข้อมูล 
และหลักฐานใหม่ที่ได้รับ 
  ๑๐) รักและเห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรมุ่งเน้นเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
สมรรถนะหรือความสามารถด้านต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 

๑) ความสามารถในการสื่อสาร มีความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา  
สามารถถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึกและทัศนะของตนเอง เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
และประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย้งต่างๆ มีความสามารถในการเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความ
ถูกต้อง  ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่จะมีต่อตนเองและสังคม 

๒) ความสามารถในการคิด มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณและคิดอย่างเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

๓) ความสามารถในการแก้ปัญหา มีความสามารถในการแก้ปัญหาและเผชิญปัญหาได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล หลักคุณธรรม บนข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม สามารถแสวงหาความรู้ และประยุกต์ความรู้เพ่ือใช้ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา มีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง  สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

๔) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มี
ทักษะในการด ารงชีวิต  ทักษะการท างาน และทักษะในการอยู่ร่วมกันในสังคม  ทักษะการสร้างเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล  สามารถจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม  สามารถ
ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสภาพแวดล้อม และรู้จักหลีกเลี่ยงการแสดงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ท่ีจะส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน  

๕) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ อย่าง
เหมาะสม ทั้งเพ่ือการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างานและการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสมและ
มีคุณธรรม 

๖) ความสามารถในการท างานเป็นทีม มีความสามารถในการเป็นทั้งผู้น าและผู้ตามที่ดี รู้จักบทบาท
และหน้าที่ของตนเอง สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ และสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ  ได้  สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ รู้จักสังเกตคนรอบข้างและเพ่ือนร่วมงาน รู้จักใช้จุดดีและจุดแข็งของแต่ละคนให้เป็นประโยชน์ได้  
สามารถบริหารความขัดแย้งได้ มีจิตวิทยาในการท างานร่วมกับคนอ่ืน 

๗ ) ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ  สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าหาความรู้     
การเรียน การประชุมสัมมนา การเจรจาต่อรองและการท างานร่วมกับชาวต่างชาติได้อย่างคล่องแคล่ว  มี
ประสิทธิภาพสมวัย ทั้งด้านการพูด การอ่าน และการเขียน  



 ๑๙ 

 
 
 

๘) ความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
เพ่ือหาค าตอบของปัญหาหรือสร้างองค์ความรู้ หรือประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่างๆ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้อย่างช านาญและสร้างสรรค์ 
 
๑.๙ ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ และข้อเสนอแนะ 
 

ตารางที ่8   แสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
                  ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง  พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน     √ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

    √ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

    √ 

มาตรฐานที่ ๔ ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมาย 
ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 

    √ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๐ 

 
 
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

มาตรฐานที่ ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการน า
ข้อเสนอแนะไป

ใช้ 

ผลการน า
ข้อเสนอแนะ 

ไปใช ้
มาตรฐานที่ ๑ 
คุณภาพ 
ของผู้เรียน 

จากการตรวจเยี่ยมผ่ านทางระบบวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า สถานศึกษามีร่องรอยหรือ
หลักฐานครอบคลุมตามตัวชี้วัดสถานศึกษามีจุดเด่น
ในการพัฒนาการเรียนการสอนสอดคล้องกับบริบท
ของพ้ืนที่แหล่งเรียนรู้จากทรัพยากรท้องถิ่น และ
วัฒนธรรม มีเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียนคุณลักษณะอันพึง ประสงค์อย่างเป็นระบบ
ตามบริบท พหุวัฒนธรรม มีการติดตาม และพัฒนา
ผู้เรียนทั้งด้านวิชาการ และทักษะทาง สังคมระดับ
รายบุ คคล  โดยมี ห ลั ก ฐานแสดงให้ เห็ น ว่ ามี
กระบวนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และมีการ
ด าเนินการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบตามเป้าหมายการพัฒนา
ผู้ เรียนด้วยวิธีการที่  หลากหลาย มีสรุปผลการ
ด าเนินงานตามเป้าหมายเทียบกับค่าเป้าหมายทุก
ตัวชี้ วัด  มีการสรุปผลการพัฒ นาผู้ เรียน  เป็ น
รายบุคคล 

  



 ๒๑ 

 
 
 

มาตรฐานที่ ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการน า
ข้อเสนอแนะไป

ใช้ 

ผลการน า
ข้อเสนอแนะ 

ไปใช ้
มาตรฐานที่ ๑ 
คุณภาพ 
ของผู้เรียน  
(ต่อ) 

แล ะผ ล ก าร พั ฒ น าผู้ เรี ย น ใน ภ าพ รวม ข อ ง
สถานศึกษา ด้วยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของ นักเรียนรายบุคคลโดยใช้กิจกรรม “คลินิก
วิชาการ” ระบบช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลใน
โครงการ X-ray & Re X-ray เพ่ือรักษาผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของนักเรียนทุกคนอย่างต่อเนื่องและ
กิจกรรมเสริมสร้างลักษณะนิสัย “การช่วยเหลือ
สังคม” ในโครงการพ่ีช่วยน้อง ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทักษะทาง 
สังคม นอกจากนี้ ผู้เรียนยังรับรางวัลการเข้าร่วม
แข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการระดับกลุ่ม
โรงเรียน วิทยาศาสตร์ ระดับชาติระดับนานาชาติ
ได้ แ ก่ ค่ าย โอ ลิ ม ปิ ก วิ ช าก าร  โค รงงาน ด้ าน
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และ  เทคโนโลยี เช่น 
โครงการเยาวชนเพ่ือการศึกษาและแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมนานาชาติ(AFS) ฟิสิกส์สัประยุทธ์กลุ่ม 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย รางวัล
นักเรียนศรีจุฬาภรณ์ และรางวัลนักเรียนรางวัล
พระราชทาน อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง สถานศึกษามี
หลักฐานแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามีแบบอย่างที่ดี 
(Best Practice) และ นวัตกรรม (Innovation) ใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทั้งนี้ สถานศึกษาควร
น าเสนอการเป็นแบบอย่างที่ดี  (Best Practice) 
หรือ นวัตกรรม ( Innovation) ด้านการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสาธารณชน
ได้รับ ทราบ เพ่ือร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ต่อไป 

  



 ๒๒ 

 
 
 

มาตรฐานที่ ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการน า
ข้อเสนอแนะไป

ใช้ 

ผลการน า
ข้อเสนอแนะ 

ไปใช ้
มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวน 
การบริหาร 
และการจัดการ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากการตรวจเยี่ยมผ่ านทางระบบวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า สถานศึกษามีร่องรอยหรือ
หลักฐาน ครอบคลุมตามตัวชี้วัดด้านกระบวนการ
บริหารจัดการ จุดเด่นคือ กรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ วางแผนบริหารจัดการ
สถานศึกษา และการจัดการศึกษาอย่างใกล้ชิด มี
ข้ อ มู ล แสด งผลการ พั ฒ น ากระบ วน การจั ด 
การศึกษา ที่ เน้นคุณภาพนักเรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย มุ่งเน้น
ก ารส่ ง เส ริ ม  ค วาม ส าม ารถ พิ เศ ษ ท างด้ าน
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่าง
ต่อเนื่ อง ๓ ปีการศึกษา มีการบริหาร  จัดการ
สถานศึกษาภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม โดยใช้
นวัตกรรมการจัดการ “รูปแบบการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา ด้วย PCSHSST MODEL”ซึ่ ง
เป็นกระบวนการบริหารจัดการทีมีประสิทธิภาพที่
น าผู้ปกครอง ชุมชน ภาคีเครือข่าย ความร่วมมือ
ทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศท่ีเข้มแข็งเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ส่งเสริมความเป็นเลิศ 
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  ส่ งผลให้มีการพัฒนา
คุณภาพการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ 
ผู้บริหารสถานศึกษา และสถานศึกษาได้รับการ
ยอมรับ ยกย่องจากชุมชน หน่วยงานทางการศึกษา 
หน่วยงานต่าง ๆ เช่น ได้รับรางวัล ระบบกลไกการ
บริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือ
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (IQA 
AWARD) ปี ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ การมีหรือเลื่อน
วิทยฐานะของครูต่อเนื่อง ๓ ปีการศึกษา (๒๕๖๑-
๒๕๖๓) 

  



 ๒๓ 

 
 
 

มาตรฐานที่ ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการน า
ข้อเสนอแนะไป

ใช้ 

ผลการน า
ข้อเสนอแนะ 

ไปใช ้
มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวน 
การบริหาร 
และการจัดการ 
 (ต่อ) 

นอกจากนี้ มีกระบวนการรักษาผลหรือการพัฒนาที่
สูงขึ้น โดยส่งเสริมให้มีการตรวจสอบและประเมิน
นักเรียนอย่าง เป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
นักเรียน ตลอดจนน าผลการประเมินเป็นข้อมูล
สะท้อนมาร่วมกันพัฒนานักเรียน อย่างเป็นระบบ 
รวมทั้ ง สถานศึกษามีหลักฐานแสดงให้ เห็นว่า
สถานศึกษามีแบบอย่างที่ดี (Best Practice) และ 
นวัตกรรม (Innovation) ในการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารและการจัดการอย่ างเป็นระบบ ทั้ งนี้ 
สถานศึกษาควรน าเสนอผลกระบวนการบริหาร
จัดการของสถานศึกษา และรายงานผลการใช้เป็น
แบบอย่างที่ดี  (Best Practice) หรือ นวัตกรรม 
(Innovation) ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสาธารณชน
ได้รับทราบ เพ่ือร่วมกันส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ต่อไป 

  

มาตรฐานที่ ๓ 
กระบวน 
การจัดการเรียน
การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

จากการตรวจเยี่ยมผ่ านทางระบบวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า สถานศึกษามีร่องรอยหรือ
หลักฐาน ครอบคลุมตามตัวชี้วัดด้านกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็น   ส าคัญ 
สถานศึกษามีจุดเด่นในการ พัฒนาการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่อง โดยระบบการนิเทศ และการใช้
ประโยชน์จากเครือข่าย PLC และ มหาวิทยาลัยพ่ี
เลี้ยง มีข้อมูลแสดงผลการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดการ 
เ รี ย น รู้ แ บ บ  Active Learning แ ล ะ มี ก า ร
แ ล ก เป ลี่ ย น เรี ย น รู้  PLC กั บ ก ลุ่ ม โ ร ง เรี ย น
วิทยาศาสตร์ฯ อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง  

  



 ๒๔ 

 
 
 

มาตรฐานที่ ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการน า
ข้อเสนอแนะไป

ใช้ 

ผลการน า
ข้อเสนอแนะ 

ไปใช ้
มาตรฐานที่ ๓ 
กระบวน 
การจัดการเรียน
การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ
(ต่อ) 

มีการใช้สื่อ นวัตกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น พหุ
วัฒนธรรม กิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
สอดคลอง กับการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
วิสัยทัศน์ เป้าหมายของสถานศึกษา โดยใช้
นวัตกรรม “การจัดการเรียนการ สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็น  ส าคัญด้วย PLC+PDCA” ส่งผลให้พัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็น 
ส าคัญอย่างมีคุณภาพ มีร่องรอยหรือหลักฐาน
แสดงผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเป็น
รายบุคคล และผล การพัฒนาผู้เรียนในภาพรวม
ของสถานศึกษา ครู ผู้บริหาร นักเรียนได้รับรางวัล
ในระดับกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณ์ฯ 
ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของครู
ต่อเนื่อง ๓ ปีการศึกษา (๒๕๖๑-๒๕๖๓) รางวัลครู
ผู้มีอุดมการณ์ในการพัฒนานักเรียนโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช วทิยาลัย, รางวัลผู้ท า
คุณประโยชน์ให้กับแผ่นดิน, รางวัลครูผู้สอน
นักเรียนรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันผลงาน 
สร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ) นอกจากนี้ มีโครงการหรือ
กิจกรรมจัดการอบรมขยายผลองค์ความรู้ทาง
วิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอน ด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ส า หรับครูผู้สอน การ
ปฏิบัติการการทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ได้รับ
การปรับประยุกต์เพ่ือให้ง่ายต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน ให้กับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ในจังหวัดสตูล  
 

  



 ๒๕ 

 
 
 

มาตรฐานที่ ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการน า
ข้อเสนอแนะไป

ใช้ 

ผลการน า
ข้อเสนอแนะ 

ไปใช ้
มาตรฐานที่ ๓ 
กระบวน 
การจัดการเรียน
การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ
(ต่อ)  

รวมทั้ง สถานศึกษามีหลักฐานแสดงให้เห็นว่า
สถานศึกษา มีแบบอย่างที่ดี (Best Practice) และ 
นวัตกรรม (Innovation) ในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญอย่างมีคุณภาพท้ังนี้ สถานศึกษาควรน าเสนอ
ผลกระบวนการการพัฒนากระบวนการจัดการ 
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส า คัญอย่างมี
คุณภาพของสถานศึกษา และผลการใช้เป็น
แบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ นวัตกรรม 
(Innovation) ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสาธารณชน
ได้รับทราบ เพ่ือร่วมกันส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ต่อไป 

  

มาตรฐานที่ ๔  
ความเป็นเลิศ 
ทางวิชาการ 
ตามเป้าหมาย 
ของโรงเรียน 
วิทยาศาสตร์ 

จากการตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า สถานศึกษามีร่องรอยหรือ
หลักฐาน ครอบคลุมตามตัวชี้วัดความเป็นเลิศทาง
วิชาการตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
สถานศึกษามีจุดเน้นใน การสร้างอุดมการณ์  
และคุณลักษณะตามอุดมการณ์ของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ด้วยการส่งเสริมโครงงานอย่างเป็น 
ระบบ ตามพันธกิจของโรงเรียนมีเป้าหมายในการ
พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถพิเศษด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปสู่ความ
เป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นมีข้อมูลแสดงผล
ความเป็นเลิศทาง วิชาการตามเป้าหมายของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ สนองตอบต่อความสามารถ
และความต้องการของนักเรียนเป็น รายบุคคลใน
การสร้างอุดมการณ์และคุณลักษณะ 

  



 ๒๖ 

 
 
 

มาตรฐานที่ ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการน า
ข้อเสนอแนะไป

ใช้ 

ผลการน า
ข้อเสนอแนะ 

ไปใช ้
มาตรฐานที่ ๔  
ความเป็นเลิศ 
ทางวิชาการ 
ตามเป้าหมาย 
ของโรงเรียน 
วิทยาศาสตร์ 
(ต่อ) 

ตามอุดมการณ์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ส่งเสริมให้
นักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ผ่านโครงการ
ต่าง ๆ สร้างเครือข่าย ความร่วมมือทางวิชาการใน
ประเทศ และต่างประเทศ เพ่ือความร่วมมือด้าน
วิชาการ นักเรียนได้รับการคัดเลือกเข้า ร่วม
โครงการโอลิมปิกวิชาการอย่างเป็นระบบ และ
ต่อเนื่อง โดยใช้นวัตกรรม “ร่วมด้วยช่วยกัน  
(C & S MODEL)” ส่งผลให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
แสดงผลงานหรือโครงการ ได้รับรางวัลจาก
โครงงานจากการประกวดแข่งขัน ระดับชาติ  
และนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ๓ ปี เช่น รางวัล
เหรียญทอง และโล่รางวัล The Best Invention 
Award โดย Project DATA คือ X-intercept 
Distance for the Tangent Line of Circle and 
Ellipse, รางวัลเหรียญ ทอง และเหรียญ รางวัล
พิเศษ MIICA Special Award ในการแข่งขัน 
Malaysia Innovation Invention Creativity 
Association โดย Project Data คือ Change 
Movement into Sound, รางวัลเหรียญทอง 
Project Data - The automatic warning of 
crab molting detection by applicationและ
ผู้เรียนศึกษาต่อในระดับ อุดมศึกษาได้มากข้ึน 
รวมทัง้ สถานศึกษามีหลักฐานแสดงให้เห็นว่า
สถานศึกษามีแบบอย่างที่ดี (Best Practice)และ 
นวัตกรรม (Innovation) ในการสร้างอุดมการณ์
และคุณลักษณะตามอุดมการณ์ของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ทั้งนี้ สถานศึกษาควรน าเสนอผลการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมาย 
ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 

  



 ๒๗ 

 
 
 

มาตรฐานที่ ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการน า
ข้อเสนอแนะไป

ใช้ 

ผลการน า
ข้อเสนอแนะ 

ไปใช ้
มาตรฐานที่ ๔  
ความเป็นเลิศ 
ทางวิชาการ 
ตามเป้าหมาย 
ของโรงเรียน 
วิทยาศาสตร์  
(ต่อ) 

อย่างมีคุณภาพของสถานศึกษา และผลการใช้เป็น
แบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ นวัตกรรม 
(Innovation) ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสาธารณชน
ได้รับทราบ เพ่ือร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของ สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ต่อไป 

  

 
 
๑.๑๐ ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
 

ตารางที ่9  แสดงผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๓ ปีการศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 

๒๕๖๒   ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
                   ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๔  ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมาย 
                   ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 



 ๒๘ 

 
 
 

ส่วนที่ ๒ 
ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 
ผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (จ านวน ๔ มาตรฐาน) 
 
๑. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
๒. กระบวนการ/วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    ๒.๑ กระบวนการ/วิธีการพัฒนา 
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการใช้
กระบวนการ P D C A  A  เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายทุก
มาตรฐาน โดยมีการประชุมเพ่ือสอบถามความต้องการและความพึงพอใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 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 มรการด าเนินการวัดผล
ประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง และน าผลการประเมินมาใช้พัฒนาและแก้ปัญหาให้กับนักเรียนอย่างจริงจัง 
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูลให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการเรียนรู้  มีกระบวนการนิเทศ
อย่างต่อเนื่องและหลากหลาย  ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 
และสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่มีความปลอดภัยและเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดและ
ลงปฏิบัติ 
 
  ผู้บริหารมีสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน และมีการแสวงหาความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรจากชุมชน    
ในการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้และความเป็นอยู่นักเรียนโรงเรียนประจ าอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการด าเนินงานตาม ๖ วาระการพัฒนาการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสงขลา สตูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ได้แก่  โรงเรียนสวย  การบริหารจัดการ  
ครูมืออาชีพ นักเรียนเก่ง  นักเรียนดี  นักเรียนมีความสุข  โดยผ่านการจัดกิจกรรม /โครงการ ที่สอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา  และมีการน าผลการด าเนินกิจกรรม / โครงการแจ้งให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



 ๒๙ 

 
 
 

รับทราบ โดยการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่่างๆที่หลากหลาย ผลให้การด าเนินการในการพัฒนาโรงเรียน 
ระบบการบริหารจัดการ ครู และนักเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  ๒.๒ ผลการด าเนินงาน   

จากการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากการมีส่วนร่วมของ
คณ ะครู  คณ ะกรรมการสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ผู้ ปกครอง ชุมชน และหน่ วยงานต้นสั งกัดตาม
กระบวนการพัฒนาคุณภาพ P D C A  A  โดยมีเป้าหมายได้แก่มาตรฐานสถานศึกษา เป้าหมายผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ เกิดผลการพัฒนารายมาตรฐานดังนี้  

 มาตรฐานการศึกษาโดยรวม : ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๔ ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ยอดเยี่ยม 

  
ตารางท่ี 10 เปรียบเทียบค่าเป้าหมายและผลที่ได้จากการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

มาตรฐาน ค่า 
เป้าหมาย 

ผล 
การประเมิน 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 
๙๘.๐๐ 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 

๑๐๐.๐๐ 
๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
     แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 
๙๘.๐๐ 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 

๑๐๐.๐๐ 
๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 
๙๖.๐๐ 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 

๑๐๐.๐๐ 
๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 
๙๘.๐๐ 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 

๑๐๐.๐๐ 
๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 
ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 



 ๓๐ 

 
 
 

มาตรฐาน ค่า 
เป้าหมาย 

ผล 
การประเมิน 

๘๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
๖)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ยอดเยีย่ม 

ร้อยละ 
๑๐๐.๐๐ 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 

๑๐๐.๐๐ 
๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  ยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 
๙๗.๐๐ 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 

๑๐๐.๐๐ 
๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 
๙๖.๐๐ 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 

๑๐๐.๐๐ 
๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 
๙๘.๐๐ 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 

๑๐๐.๐๐ 
๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม      ยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 
๙๖.๐๐ 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 

๑๐๐.๐๐ 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ 
๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน                                 ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา                                 ดีเลิศ ดีเลิศ 
๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
       สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย                                 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ                                ดีเลิศ ดีเลิศ 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
       อย่างมีคุณภาพ                                 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
       และการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไป 
       ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้                                               ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 



 ๓๑ 

 
 
 

มาตรฐาน ค่า 
เป้าหมาย 

ผล 
การประเมิน 

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
มาตรฐานที่ ๔ ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ 

ดี ยอดเยี่ยม 

๔.๑  ทุนการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ ดี ปานกลาง 
๔.๒  ผลงาน/ โครงงานนักเรียนที่ได้รับจากการแข่งขันในระดับชาติ ดี ดีเลิศ 
๔.๓  ผลงาน/ โครงงานนักเรียนที่ได้รับจากการแข่งขันในระดับนานาชาติ ดี ยอดเยี่ยม 
๔.๔  การจัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active teaching &  Learning ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
๔.๕  การจัดการเรียนการสอนที่ใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียนการสอน      ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
๔.๖  เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในประเทศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
๔.๗  เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
๔.๘  การได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ดี ดี 
 
 
    ๒.๓ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง  

1. โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 
https://pccst.ac.th/pcshsst/structures/ 

2. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
https://drive.google.com/file/d/๑s๖LkEYV๖LYfvn_r๗๖NLlfHYkSv๒
FwFbp/view?usp=sharing 

3. ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาและก าหนดเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
https://shorturl.asia/q๙cID 

4. หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช ๒๕๕๔     
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๑) 
https://drive.google.com/file/d/๑Kf๙s-SkDG-YSmc๘hfV๐ikffcOnYMA-UG/view 

5. หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๑) 
https://drive.google.com/file/d/๑ecmkMJhoqzNMayX_๒gsbZMlB๖EEhj๕Gt/view 

6. แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
https://drive.google.com/drive/folders/๑zfAypTmTrLe๗๐gqnbFSrY๐acCQR๙๓_wG 

7. ระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
https://drive.google.com/file/d/๑qo๓W๑MtVCUZt๙-Mf๔BWT_fLv๖xH๘
uCMA/view?usp=sharing 

8. รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาต่อยอด 

https://pccst.ac.th/pcshsst/structures/
https://drive.google.com/file/d/1s6LkEYV6LYfvn_r76NLlfHYkSv2FwFbp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s6LkEYV6LYfvn_r76NLlfHYkSv2FwFbp/view?usp=sharing
https://shorturl.asia/q9cID
https://drive.google.com/file/d/1Kf9s-SkDG-YSmc8hfV0ikffcOnYMA-UG/view
https://drive.google.com/file/d/1ecmkMJhoqzNMayX_2gsbZMlB6EEhj5Gt/view
https://drive.google.com/drive/folders/1zfAypTmTrLe70gqnbFSrY0acCQR93_wG
https://drive.google.com/file/d/1qo3W1MtVCUZt9-Mf4BWT_fLv6xH8uCMA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qo3W1MtVCUZt9-Mf4BWT_fLv6xH8uCMA/view?usp=sharing


 ๓๒ 

 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/๑_FdFwI๐W_VkcAe๓nlYpE๐_๘
vfwXINFuc?usp=sharing 

9. สรุปผลการด าเนินโครงการเครือข่ายขยายผลทางวิชาการ 
https://sites.google.com/pccst.ac.th/academicpcshsst/sharing/Co-MWIT 

10. รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนส าหรับครูและ
บุคลากร 
https://drive.google.com/drive/folders/๑evivmth๔hiIl๔YeMcW๔
NlGKXeFAKrlHW?usp=sharing 

11. ค าสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานของบุคลากร  
https://pccst.ac.th/old/data/๖๕-๖๔.pdf 

12. รายงานสรุปโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
https://drive.google.com/drive/folders/๑lhL๔C๙๑๖-
ibtXthCPNSaQXacr_zZnLXR?usp=sharing 

13. ภาพถ่าย /คลิปวิดีโอ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active teaching & 
Learning 
https://drive.google.com/drive/folders/๑FcZQdPQNeqe๕ciu๗DrN๗IhO๙JYWkGCn
๐?usp=sharing 

14. ภาพถ่าย/คลิปวิดีโอ การใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียนการสอน 
https://drive.google.com/drive/folders/๑-๙๙ba๑mYXIVUQ๗ksBTEdbEZyz๔
Keedmc?usp=sharing 

15. ภาพกิจกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 
https://drive.google.com/drive/folders/๑nDHMPkIMIIO๘lBOCRa๖CZJN๙๖NW๗
Obhx?usp=sharing 

16. ภาพกิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ 
https://drive.google.com/drive/folders/๑๙J๕OgL๒--Ud๙DeNHL๖Ib๘YpPTlvciU๖T 

17. ภาพกิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานในต่างประเทศ 
https://docs.google.com/document/d/๑u๙RncVtzL๔R๗HYr๖An-vDPHAM๗
jnSdDeYxBqrvCEFl๐/edit 

18. แพลตฟอร์มการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 
https://drive.google.com/file/d/๑twzllj๑MQ๘HxVXCAYjvlNuzZpCyQsC
๓๐/view?usp=sharing 

19. คลังสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
https://shorturl.asia/yteXQ 

20. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
https://drive.google.com/drive/folders/๑lhL๔C๙๑๖-
ibtXthCPNSaQXacr_zZnLXR?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1_FdFwI0W_VkcAe3nlYpE0_8vfwXINFuc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_FdFwI0W_VkcAe3nlYpE0_8vfwXINFuc?usp=sharing
https://sites.google.com/pccst.ac.th/academicpcshsst/sharing/Co-MWIT
https://drive.google.com/drive/folders/1evivmth4hiIl4YeMcW4NlGKXeFAKrlHW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1evivmth4hiIl4YeMcW4NlGKXeFAKrlHW?usp=sharing
https://pccst.ac.th/old/data/65-64.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1lhL4C916-ibtXthCPNSaQXacr_zZnLXR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lhL4C916-ibtXthCPNSaQXacr_zZnLXR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FcZQdPQNeqe5ciu7DrN7IhO9JYWkGCn0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FcZQdPQNeqe5ciu7DrN7IhO9JYWkGCn0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-99ba1mYXIVUQ7ksBTEdbEZyz4Keedmc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-99ba1mYXIVUQ7ksBTEdbEZyz4Keedmc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nDHMPkIMIIO8lBOCRa6CZJN96NW7Obhx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nDHMPkIMIIO8lBOCRa6CZJN96NW7Obhx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19J5OgL2--Ud9DeNHL6Ib8YpPTlvciU6T
https://docs.google.com/document/d/1u9RncVtzL4R7HYr6An-vDPHAM7jnSdDeYxBqrvCEFl0/edit
https://docs.google.com/document/d/1u9RncVtzL4R7HYr6An-vDPHAM7jnSdDeYxBqrvCEFl0/edit
https://drive.google.com/file/d/1twzllj1MQ8HxVXCAYjvlNuzZpCyQsC30/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1twzllj1MQ8HxVXCAYjvlNuzZpCyQsC30/view?usp=sharing
https://shorturl.asia/yteXQ
https://drive.google.com/drive/folders/1lhL4C916-ibtXthCPNSaQXacr_zZnLXR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lhL4C916-ibtXthCPNSaQXacr_zZnLXR?usp=sharing
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21. เว็บไซต์โรงเรียน 
www.pccst.ac.th/pcshsst/ 

22. เพจเฟสบุ๊กโรงเรียน 
https://shorturl.asia/lLkZi 

23. สาร จ.ภ. รายเดือน  
https://pccst.ac.th/pcshsst/monthly-journal/ 

24. สาร จ.ภ. รายปี 
https://pccst.ac.th/pcshsst/annual-journal/ 

25. ปฏิทินการปฏิบัติงานประจ าเดือน 
https://pccst.ac.th/pcshsst/annual-calendar/ 

 
๓. แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

๓.๑ สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

1) มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน      
และการด าเนินการส่งเสริมคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียนอย่างเป็นระบบ   
ตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย  

2) มีการพัฒนาการเรียนการสอนสอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่แหล่งเรียนรู้จากทรัพยากร
ท้องถิ่น และวัฒนธรรม 

3) มีการน าเสนอข้อมูลผลการด าเนินงานให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องได้รับทราบเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง 

4) มีการวางแผนการด าเนินงานในแต่ละปีการศึกษา 
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติ
การอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียน 

5) ใช้ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท าให้การ
บริหารงานครอบคลุมทั้งองค์กร 

6) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
รายบุคคลโดยใช้กิจกรรม “คลินิกวิชาการ” 

7) ระบบช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลใน
โครงการ “X-ray & Re X-ray” 

8) การบริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้สังคมพหุ
วัฒนธรรม โดยใช้นวัตกรรมการจัดการ  

1) การก าหนดเป้าหมายและแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

2) ในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม บางส่วนยัง
ขาดรูปแบบการด าเนินการ ด้วยกระบวนการ   
P-D-C-A-A ได้ไม่ครบทุกขั้นตอน  

3) การน าเสนอผลกระบวนการบริหารจัดการของ
สถานศึกษา และรายงานผลการใช้เป็น
แบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ นวัตกรรม 
(Innovation) ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และ
สาธารณชนได้รับทราบ 

4) การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 
 
 

http://www.pccst.ac.th/pcshsst/
https://shorturl.asia/lLkZi
https://pccst.ac.th/pcshsst/monthly-journal/
https://pccst.ac.th/pcshsst/annual-journal/
https://pccst.ac.th/pcshsst/annual-calendar/
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
“รูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วย 
PCSHSST MODEL” 

9) การบูรณาการทุกกลุ่มสาระตั้งแต่การวางแผน 
และการปฏิบัติตามแผนจนถึงการประเมินผล  
ในการสร้างอุดมการณ์นักวิจัย นักประดิษฐ์       
นักคิดค้นตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

10) โครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียนในเขตพ้ืนที่
บริการ 

11) นักเรียนได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขัน
โครงงานระดับชาติ และนานาชาติ อย่างต่อเนื่อง 

 
3.2 วิธีการพัฒนาที่คาดว่าจะน ามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป 

1. โรงเรียนควรก าหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ท้าทายเพ่ิมข้ึนในประเด็นที่บรรลุผล 
2. โรงเรียนควรก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เพิ่มขึ้นในประเด็นที่ไม่บรรลุผล 
3. เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ควรมีการประเมินผลเพ่ือทบทวนและ

ปรับปรุงการด าเนินงาน ให้ครบถ้วน  
4. ส่งเสริมรูปแบบการด าเนินโครงการ โดยใช้กระบวนการ P-D-C-A-A ให้ครบทุกขั้นตอน  
5. การน าเสนอผลกระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษา และรายงานผลการใช้เป็นแบบอย่าง 

ที่ดี (Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation) ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสาธารณชนได้รับ
ทราบ เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไป 

6. พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบ และต่อเนื่อง เพ่ือนาไปใช้ประโยชน์ในการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานในด้านต่าง ๆ 

     
๔. ประเด็นที่สถานศึกษาต้องการให้ สมศ.มีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบเป็นพิเศษ   

1. การขับเคลื่อน นิเทศ ติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงาน โดยใช้ปฏิทินประจ าเดือน 
2. การบริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม โดยใช้นวัตกรรมการจัดการ      

“รูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วย PCSHSST MODEL” 
3. นวัตกรรม : X-Ray & Re-X-Ray 
4. นวัตกรรม : โมเดลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (PLC + PDCA) 
5. นวัตกรรม : ร่วมด้วยช่วยกัน (C & S MODEL) เพ่ือการส่งเสริมโครงงานอย่างเป็นระบบ 
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  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล มีการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนโดยเริ่มตั้งแต่ 
กระบวนการคัดเลือกนักเรียน เนื่องจากเป็นโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษที่มุ่งพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงใช้ระบบการสอบคัดเลือกผู้เรียนที่มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ที่ ส านักนักงานคณะกรรมการขั้นพ้ืนฐานก าหนด ซึ่งท าให้ได้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษอย่างแท้จริง 
มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วยความสามารถใน การ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ การคิดประเภทต่างๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ  
  นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม ตามที่
สถานศึกษาก าหนด โดยเฉพาะความส านึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน การมีส่วนร่วมของ นักเรียน 
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การยอมรับเหตุผลและความคิดเห็นของผู้อ่ืน ความสามารถ
ในการท างานเป็นทีม ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ความมั่นใจในตนเอง เจตคติที่ดีต่อการเรียน และรักษา
สุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี ความรู้สึกปลอดภัย รวมถึงความเข้าใจวิธีป้องกันตนเองและผู้อ่ืนให้ ปลอดภัย 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพ่ือพัฒนา คุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ให้นักเรียนสามารถด ารงชีวิต ในสังคมอย่างเป็นปกติสุข
และมีคุณค่า โดยมุ่งเน้นการพัฒนาในด้านต่าง ๆ รอบด้าน  โดยมีการก าหนดทิศทางในการพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นไปตาม วิสัยทัศน์ อุดมการณ์และเป้าหมาย ซึ่งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ได้มีการจัดท าหลักสูตร สถานศึกษาเป็นลักษณะ
เฉพาะที่เน้นการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง ๑๒ แห่งทั่วประเทศโดยมีโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์เป็นต้นแบบและได้ร่วมกันประเมินผล ติดตามผลการใช้หลักสูตรทุกปีการศึกษา ปรับปรุงพัฒนา 
หลักสูตรร่วมกันทุกๆ ๓ ปี มีแผนการบริหารงานที่ชัดเจน มีการก าหนดมาตรฐานตัวชี้วัดความส าเร็จของผู้เรียน 
ร่วมกันทั้ง ๑๒ แห่งและบริหารจัดการภายใต้การก ากับของส านักบริหารความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา 
(สบว.) มีการจัดท าแผนการเรียนรู้ฉบับย่อ (โครงการสอน) ของครูผู้สอนทุกกลุ่ม สาระการเรียนรู้ร่วมกันทั้ง ๑๒ 
แห่ง จัดท าเครื่องมือการวัด/ประเมินผลกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน ร่วมกันทั้ง ๑๒ แห่ง เน้น
กระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ ภายในที่
มีความพร้อม มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน /องค์กร 
ภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยได้ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
พัฒนาความสามารถกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ 
โรงเรียนยังจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่นอกเหนือจากที่ก าหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งได้
ก าหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามอุดมการณ์และเป้าหมายของการพัฒนา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ อาทิเช่น กิจกรรมการฟังบรรยายทางวิชาการ กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ทาง วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท าโครงงาน งานวิจัย กิจกรรมการออกก าลังกาย 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน (ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม) 



 ๓๖ 

 
 
 

กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ทั้งในและนอกโรงเรียน ฯลฯ กอปรกับโรงเรียนจัดการเรียนการสอนในลักษณะ
โรงเรียนประจ า นักเรียนได้อยู่ร่วมกัน ได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด ๒๔ ชั่วโมงจึงสามารถพัฒนานักเรียนได้
อย่างเต็มศักยภาพ ส่งผลให้นักเรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร ผู้เรียนจึงมีคุณภาพ เป็นไปตามวิสัยทัศน์ เป้าหมายและอุดมการณ์ในระดับ “ยอดเยี่ยม” 
 
 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน (๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน)  
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
๑. ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม  
๒. กระบวนการ/วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    ๒.๑ กระบวนการ/วิธีการพัฒนา   
  ความสามารถในการอ่าน  การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  ถือเป็นความสามารถหลักที่
ส าคัญอย่างยิ่ง ซึ่งจ าเป็นต้องปลูกฝังและพัฒนาให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนด้วยกระบวนการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ขณะเดียวกันก็จ าเป็นต้องตรวจสอบว่า ความสามารถดังกล่าวเกิดขึ้นแล้วหรือยัง 
เนื่องจากการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน  การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  ผู้เรียนจะได้รับการ
พัฒนาตามล าดับอย่างต่อเนื่อง ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกิจกรรมต่าง ๆ 
กระบวนการตรวจสอบความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นทั้งความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ จะด าเนินการไปด้วยกันใน
กระบวนการ 
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  สตูล  ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษและส่งเสริมความสามารถในการคิดค านวณ  โดยใช้กระบวนการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ที่ใช้เทคนิค/วิธีการสอน กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่หลากหลาย เช่น การเรียนรู้แบบ  Active learning การ
ท าโครงงาน  การส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ตามศตวรรษที่ ๒๑ บนพ้ืนฐานการเรียนรู้แบบพหุปัญญา และยังมี
การจัดบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ   
    ๒.๒ ผลการด าเนินงาน 

จากการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล มี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ผลอยู่ในเกณฑ์ระดับยอดเยี่ยม ตาม
รายการดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 

 



 ๓๗ 

 
 
 

ตารางท่ี 11 แสดงค่าร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่านคล่อง เขียนคล่อง จ าแนกตาม 
ระดับชั้นและระดับคุณภาพ จากสถิติการประเมินผลการอ่านคิดวิ เคราะห์และเขียน  
ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

ระดับชั้น ค่า
เป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละจากการประเมินผลการอ่านคล่อง เขียนคล่อง
จ าแนกตามระดับชั้นและระดบัคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี พอใช้ ก าลังพัฒนา 
ม.๑ ๙๘.๐๐  ๑๐๐.๐๐ - - - - ร้อยละ ๑๐๐ 
ม.๒ ๑๐๐.๐๐ - - - - 
ม.๓ ๑๐๐.๐๐ - - - - 
ม.๔ ๑๐๐.๐๐ - - - - 
ม.๕ ๑๐๐.๐๐ - - - - 
ม.๖ ๑๐๐.๐๐ - - - - 
รวมร้อยละเฉลี่ย ๑๐๐.๐๐ - - - - 

 
ตารางท่ี 12 แสดงค่าร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดค านวณ จ าแนกตามระดับชั้นและระดับ

คุณภาพ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
ระดับชั้น ค่า

เป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละจากการประเมินผลความสามารถในการคิด
ค านวณ   จ าแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี พอใช้ ก าลังพัฒนา 
ม.๑ ๙๘.๐๐  ๑๐๐.๐๐ - - - - ร้อยละ ๑๐๐ 
ม.๒ ๑๐๐.๐๐ - - - - 
ม.๓ ๑๐๐.๐๐ - - - - 
ม.๔ ๑๐๐.๐๐ - - - - 
ม.๕ ๑๐๐.๐๐ - - - - 
ม.๖ ๑๐๐.๐๐ - - - - 
รวมร้อยละเฉลี่ย ๑๐๐.๐๐ - - - - 

 
 

-   โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
1. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ภาษาไทย   

และภาษาต่างประเทศ 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษาอังกฤษ 
3. โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศที่ ๒ 
4. โครงการรักษ์ภาษาไทย 

 
 
 



 ๓๘ 

 
 
 

-    ผลการด าเนินงาน / กิจกรรม 
นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ การสื่อสาร การเชื่อมโยง การให้เหตุผล 

การแก้ปัญหา และการคิดสร้างสรรค์ ท าให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ คิดวิเคราะห์   คิดอย่างมี
วิจารณญาณ  และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสมเหตุสมผล จนเกิดผลส าเร็จตามเกณฑ์ค่าเป้าหมาย 

-   ระบุข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 
1. หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  สตูล 
2. ปพ.๕ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
3. แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสรุปผลการประเมินการคิดวิเคราะห ์
4. รายงานผลการเรียนรายวิชาสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ 
5. รายงานผลการเรียนรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
6. ผลการทดสอบโอเน็ตชั้น ม. ๓ และชั้น ม. ๖ 
7. ผลการทดสอบความรู้ TEDET 
8. ผลการทดสอบความรู้ สอวน. 
9. รางวัลการแข่งขันรายการต่างๆท่ีได้รับ 
10. การน าเสนอโครงงานในระดับนานาชาติ 
11. เอกสารรวมบทคัดย่อโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
12. สถิติการประเมินผลสัมฤทธิ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน (๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน) 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา  
๑. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
๒. กระบวนการ/วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    ๒.๑ กระบวนการ/วิธีการพัฒนา   
  จากค่าเป้าหมาย ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา ที่ก าหนดไว้คือ ร้อยละ ๙๘.๐๐ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่สามารถพัฒนาทักษะ ให้
นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา โดยครูผู้สอนมีวิธีการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย เช่น การเรียนการสอนแบบระดม
ความคิด, การเรียนรู้แบบร่วมมือ , แบบ Active Learning, ความคิดกระบวนการวิทยาศาสตร์ , PBL 
กระบวนการที่ส่งเสริมกระบวนการคิด การอภิปราย และโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้แก่ กิจกรรมทัศนศึกษา
หรือศึกษานอกสถานที่ของผู้เรียน กิจกรรมฟังการบรรยายในหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน 
การเรียนรู้เป็นกลุ่มเพ่ือให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน โดยครูผู้สอน
ในแต่ละรายวิชา มอบหมายงาน ในการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม เพ่ือกระตุ้นการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน และ
สอดแทรกการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยให้นักเรียนจัดท าโครงงานหรืองานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และคอมพิวเตอร์ในทุกระดับชั้น เช่น การจัดกิจกรรม STEM Education, วิชานวัตกรรม, วิชาบูรณาการ และ



 ๓๙ 

 
 
 

ได้น าโครงงานเข้าร่วมการแข่งขัน ในระดับชาติ และนานาชาติ โดยมีผลรางวัลเป็นที่ประจักษ์ มีการน าผล
รางวัลที่ได้รับผ่านทางวารสารโรงเรียน 
    ๒.๒ ผลการด าเนินงาน 
  โรงเรียนตระหนักและเห็นความส าคัญของการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมี
วิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาให้เต็มศักยภาพ  มีการด าเนิน การส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียน โดยโรงเรียนมีการจัดกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดอย่างมีระบบ ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์  และตัดสินใจแก้ปัญหา โดยมีเหตุผลประกอบเช่น โครงการ
ส่งเสริมการท าโครงงานและงานวิจัยส าหรับนักเรียนทุกระดับชั้น ประกอบด้วย โครงงานด้านวิทยาศาสตร์ 
โครงงานด้านคณิตศาสตร์ และโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ กิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดทาง
วิทยาศาสตร์ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ และวิชานวัตกรรม กิจกรรมสะเต็ม
ศึกษา การส่งเสริมการแข่งขันโครงงานทุกประเภททั้งภายในและนอกโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมทักษะทาง
วิชาการของผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดของครูผู้ สอน 
และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ให้แก่ผู้เรียน กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนทั้งทางด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพโครงการส่งเสริมการพูด  การอ่านและการเขียนมีการส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผลโดยจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น แบบระดมความคิด , การเรียนรู้แบบร่วมมือ, แบบ Active 
Learning, การสอนแบบทดลอง, กระบวนการวิทยาศาสตร์, PBL, กระบวนการที่ส่งเสริมกระบวนการคิด การ
อภิปราย เป็นต้น โดยการสอดแทรกทักษะการคิดให้กับผู้เรียน มีข้อค้นพบและมีข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สะท้อน
ผลจาก การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น แผนผังความคิด การเขียนเรียงความ ภาพวาด งานประดิษฐ์  
โครงงานหรืองานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมคลินิกวิชาการ โครงการพ่ีสอนน้อง กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การฟังบรรยายทางวิทยาศาสตร์ และการน าเสนอผลงานนักเรียนใน
เวทีการแข่งขัน การประกวดต่าง ๆ กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการของผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดของผู้เรียน กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานทางวิชาการและทักษะพิเศษ โครงการส่งเสริม
การพูด การอ่านและการเขียน เป็นต้น 
 
ตารางท่ี 13  แสดงความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา จ าแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ   
 
ระดับชั้น ค่า

เป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ  

จ าแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ   

ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย 
ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ด ี ปาน

กลาง 
ก าลัง
พัฒนา 

ม.๑ ๙๘.๐๐ 
 

๑๐๐.๐๐ - - - - ร้อยละ ๑๐๐ 
ม.๒ ๑๐๐.๐๐ - - - - 
ม.๓ ๑๐๐.๐๐ - - - - 



 ๔๐ 

 
 
 

ม.๔  ๑๐๐.๐๐ - - - - 
ม.๕ ๑๐๐.๐๐ - - - - 
ม.๖ ๑๐๐.๐๐ - - - - 
รวมร้อยละเฉลี่ย ๑๐๐.๐๐ - - - - 

 
- โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
1. แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบสรุปผลการประเมินการคิดวิเคราะห์ 
2. โครงงานระดับชั้น ม.๑- ม.๓ (วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, คอมพิวเตอร์) 
3. งานวิจัยระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ (วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, คอมพิวเตอร์) 
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาบูรณาการ ความรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕-๖ 
5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาสัมมนา 
6. โครงการแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยระดับนานาชาติกับโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ  

เช่น มาเลเซีย ญี่ปุ่น เป็นต้น 
7. โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ประเทศญี่ปุ่น 
8. โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
9. โครงการส่งเสริมโครงงานวิทยาศาสตร์/งานวิจัย 
10. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

 
-  ผลการด าเนินงาน / กิจกรรม 
   นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และแก้ปัญหา ตามเกณฑ์ค่าเป้าหมาย 
-  ระบุข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 
1. แบบประเมินผลการด าเนินโครงงาน/งานวิจัย เช่นผลการเรียนในรายวิชาโครงงานระดับ ม .ต้น 

และ ม.ปลาย 
2. รางวัลความส าเร็จ  สถานศึกษา/ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน 

-  นักเรียนได้รับรางวัล Grand Champion Social Inspiration จากการน าเสนอโรงงาน          
วิทยาศาสตร์ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายในระดับนานาชาติ  ๕th KVIS Invitational Science Fair ๒๐๒๒ 

-  นักเรียนได้รับเหรียญทองแดง ในการแข่งขันโครงการ GPSC Young Social Innovator 
๒๐๒๑ 

-  นักเรียนเข้าร่วมการน าเสนอโครงงานนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ครั้งที่ ๑ ประจ าปี การศึกษา ๒๕๖๔ “The PCSHS Sciences Symposium ๒๐๒๑” 

-  นักเรียนเข้าร่วมน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ จ านวน ๓ ทีม งาน MWIT Science Fair 
๒๐๒๒ 

 

 
 
 



 ๔๑ 

 
 
 

 
๓) ภาพกิจกรรม 

 
ภาพที่ ๘  รางวัล Grand Champion Social Inspiration จากการน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับนานาชาติ ๕th KVIS Invitational Science Fair ๒๐๒๒ 

 

 
ภาพที่ 9 รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันโครงการ GPSC Young Social Innovator ๒๐๒๑ 



 ๔๒ 

 
 
 

 

  
ภาพที่ 10 รางวัลการเข้าร่วมการประกวด Research Project  

ในงาน International Youth STEM Tournament (IYST) ๒๐๒๒ 
 



 ๔๓ 

 
 
 

 
ภาพที ่11 นักเรียนเข้าร่วมการน าเสนอโครงงานนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ “The PCSHS Sceince Symposium ๒๐๒๑” 

 
ภาพที ่12 นักเรียนเข้าร่วมน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ จ านวน ๓ ทีม งาน MWIT Science Fair ๒๐๒๒ 

 
 



 ๔๔ 

 
 
 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน (๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน)  
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๑. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
๒. กระบวนการ/วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

๒.๑ กระบวนการ/วิธีการพัฒนา   
โรงเรียนมีรูปแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนเป็นนักคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกร โดย

บูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM) ในการ
เชื่อมโยงหรือแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ควบคู่ ไปกับการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี ๒๑ นวัตกรรมผ่านกระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ดังนี้ 

 
ภาพที่ 13 แผนภาพแสดงกระบวนการ/วิธีการพัฒนานวัตกรรม 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  
 
  ๑) 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 และ
น าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

- กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ ให้นักเรียนเรียนรู้ผ่าน การกระตุ้นและเร้าความสนใจด้วยคลิปวิดีโอ 
ด้วยตัวอย่างผลงานที่ผ่านการคิดสร้างสรรค์  

- กิจกรรมฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์แบบต่าง ๆ กรอบการจัดกิจกรรม สามารถด าเนินการได้ตาม
แนวทางต่อไปนี้ โดยการก าหนดสถานการณ์ที่เป็นปัญหาเพ่ือให้นักเรียนได้ค้นหาปัญหา และคิดหาวิธีการ

กระบวนการ/ 
วธิีการพฒันา 

 

 

 



 ๔๕ 

 
 
 

แก้ปัญหาด้วยวิธีการแก้ปัญหาในแนวทางใหม่ ๆ หรือฝึกการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรมศาสตร์ตามแนวทาง STEM และฝึกการเชื่อมโยงบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

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

๒.๑) กิจกรรมฟังบรรยาย โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมมาให้ความรู้เพ่ือกระตุ้นและสร้างแรง
บันดาลใจให้กับนักเรียนในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และกิจกรรมเล่าประสบการณ์ท าโครงงานและการแข่งขัน
ของ รุ่นพี่ ม.๖ 

๒.๒) ค่ายวิชาการ และกิจกรรมนวัตกรรม  
- กิจกรรม Statistic 
- กิจกรรม Plankton explorer 
- กิจกรรม Roller Coaster 
- กิจกรรม Basic micro: bit 
- กิจกรรม Gold mining 
- กิจกรรม FILA MAP 

  ๒.๓) กิจกรรมศึกษาดูงานสถานที่ส าคัญ ได้แก่ ธนาคารปูม้า กลุ่มแม่บ้านทะเลด า อ.ทุ่งหว้า  
 
๓) การส่งเสริมนักเรียนเข้าแข่งขันในรายการต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น   
      การแข่งขันการน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในงานประชุมวิชาการในประเทศ เช่ น NSC, YSC, 
GLOBE, GPSC, ISSI, IWE และนวัตกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคต เป็นต้น ส่วนการแข่งขันการน าเสนอโครงงาน
วิทยาศาสตร์ในงานประชุมวิชาการในประเทศ ในระดับนานาชาติ เช่น INTOC, WSEEC, WISF, WYIIA, 
Global link, WICE, ISIF, KVIS, IFYRE, AISEEF, YISF และ IYST เป็นต้น       
 
๒.๒ ผลการด าเนินงาน 
ตารางท่ี 14 แสดงความสามารถในการสร้างนวัตกรรม จ าแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ   
ระดับชั้น ร้อยละ 

ค่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนในการสร้างนวัตกรรม 
จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม ดี
เลิศ 

ด ี ปาน
กลาง 

ก าลัง
พัฒนา 

ม.๑ ร้อยละ 
๙๘.๐๐ 

๑๐๐ - - - - ๑๐๐ 
ม.๒ ๑๐๐ - - - - ๑๐๐ 
ม.๓ ๑๐๐ - - - - ๑๐๐ 
ม.๔ ๙๔ - - - - ๙๔ 
ม.๕ ๑๐๐ - - - - ๑๐๐ 



 ๔๖ 

 
 
 

ระดับชั้น ร้อยละ 
ค่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนในการสร้างนวัตกรรม 
จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม ดี
เลิศ 

ด ี ปาน
กลาง 

ก าลัง
พัฒนา 

ม.๖ ๑๐๐ - - - - ๑๐๐ 
รวมร้อยละเฉลี่ย ๑๐๐.๐๐ - - - - ๑๐๐.๐๐ 

  
 ตารางท่ี 15 แสดงจ านวนโครงงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชาติ 
                 และนานาชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

จ านวนโครงงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 

ปีการศึกษา  หน่วยงานระดับชาติ หน่วยงานระดับนานาชาติ 
๒๕๖๔ ๓๓ ๘๔ 

 
ตารางท่ี  16 แสดงจ านวนโครงงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชาติ 
                 และนานาชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

จ านวนโครงงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 

ปีการศึกษา  หน่วยงานระดับชาติ หน่วยงานระดับนานาชาติ 
๒๕๖๒ ๒ ๙ 
๒๕๖๓ ๒ ๕๒ 
๒๕๖๔ ๓๓ ๘๔ 

 
 
 



 ๔๗ 

 
 
 

 
ภาพที่ 14 แสดงจ านวนโครงงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชาติ 

          ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
 
 

 
ภาพที่ 15 แสดงจ านวนโครงงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 

ระดับนานาชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
 
- โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน 

๑. โครงการส่งเสริมนักเรียนแข่งขันทักษะวิชาการและการน าเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ 
๒. โครงการส่งเสริมนักเรียนแข่งขันทักษะวิชาการและการน าเสนอผลงานวิจัยภายในประเทศ 
๓. โครงการเรียนรู้ผ่านสะเต็มศึกษา 



 ๔๘ 

 
 
 

- ผลการด าเนินงาน / กิจกรรม 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล มีผลการด าเนินงานในการพัฒนากิจกรรมความ

ร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ โดยใช้หลัก P-D-C-A-A ดังนี้ 
๑) มีระบุเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียนและการวางแผนการจัดกิจกรรม เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ในหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนานักเรียนนอกชั้นเรียน และ การส่งเสริมนักเรียนเข้าแข่งขัน  
๒) มีการน าแผนการจัดกิจกรรมมาใช้ในการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เน้นการพัฒนา

และส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียนทั้งทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning   

๓) มีการติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมนั้นๆ ทุกครั้ง โดยประชุมหลังจากเสร็จกิจกรรมนั้นๆ 
ทันที เพ่ือระบุปัญหาหรือข้อผิดพลาดในแต่ละกิจกรรม 

๔) มีสรุปผลการด าเนินกิจกรรมและน าผลการประเมินกิจกรรมแต่ละครั้งมาปรับปรุงในการจัด
กิจกรรมครั้งถัดมา และต่อไปในปีการศึกษาถัดไป 

๕) มีการน าเสนอผลการจัดกิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ 
- จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน (รายกิจกรรม) 
- Facebook Page งานส่งเสริมความเป็นเลิศด้านโครงงาน วิจัยและนวัตกรรม โรงเรียน

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
- Facebook Page โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
- YouTube  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
 

- ระบุข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 
๑.  หลักฐานการแข่งขันจากหน่วยงานระดับชาติและนานาชาติ 

หลักฐานการแข่งขันหน่วยงานระดับชาติ หลักฐานการแข่งขันหน่วยงานระดับนานาชาติ 

  

ภาพที่ 16 หลักฐานการแข่งขันจากหน่วยงานระดับชาติและนานาชาติ 
 
 
 
 



 ๔๙ 

 
 
 

๒. ผลการแข่งขัน เกียรติบัตร และภาพประกอบการแข่งขันในรายการต่าง ๆ ในระดับชาติ 
และนานาชาติ 

QR Code ร่องรอยหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

ผลงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  
 
 
 

 

ผลงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

 

ภาพการแข่งขันหน่วยงานระดับชาติ  

 

ภาพการแข่งขันหน่วยงานระดับนานาชาติ 

ภาพที่ 17 ผลการแข่งขัน เกียรติบัตร และภาพประกอบการแข่งขันในรายการต่าง ๆ  
ในระดับชาติและนานาชาติ 

 
 
 



 ๕๐ 

 
 
 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน (๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน)  
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
๒. กระบวนการ/วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    ๒.๑ กระบวนการ/วิธีการพัฒนา   
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้ 
  - การเข้าเรียนออนไลน์ผ่าน google classroom  
  - ผลการประเมินไม่ต่ ากว่า ๓ ในรายวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการ
ค านวณ  

- นักเรียนที่สามารถใช้งานชุดโปรแกรมส านักงาน เช่น Microsoft Office ในรายวิชาโครงงาน การท า
เอกสาร รูปเล่มและการน าเสนอหัวข้อโครงงานต่างๆ 

- นักเรียนที่มี E-mail และสามารถใช้ E-mail ในการติดต่อสื่อสาร 
- นักเรียนใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram ได้อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 

 
     ๒.๒ ผลการด าเนินงาน 
ตารางท่ี 17  แสดงความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ าแนกตามระดับชั้น 
                  และระดับคุณภาพ   
ระดับชั้น ค่าเป้าหมาย 

ที่ก าหนด 
รอ้ยละของนักเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
ร้อยละของ
นักเรียน 

ที่สูงกว่าหรือ
เท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 

ม.๑ ร้อยละ  
๑๐๐.๐๐ 

๑๐๐.๐๐     ๑๐๐.๐๐ 
ม.๒ ๑๐๐.๐๐     
ม.๓ ๑๐๐.๐๐     
ม.๔ ๑๐๐.๐๐     
ม.๕ ๑๐๐.๐๐     
ม.๖ ๑๐๐.๐๐     

รวมร้อยละเฉลี่ย ๑๐๐.๐๐     
 

- โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
   ๑) โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ 
   ๒) โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนส าหรับครูและบุคลากร 
 
 



 ๕๑ 

 
 
 

  - ผลการด าเนินงาน / กิจกรรม 
  ผลจากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ท าให้ผู้เรียนมีความรู้ เจตคติ และทักษะตามที่หลักสูตรก าหนด 

และยังสามารถน าความรู้ที่ได้ไปบูรณาการกับวิชาอ่ืน ๆ ได้ ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้และการ
สื่อสารอย่างถูกต้องเหมาะสม เช่น การสืบค้นข้อมูลโดยใช้ Google การน าเสนองานในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ 
การน าเสนองานในรูปแบบของ Power Point แผ่นพับ การน าเสนอในรูปแบบของ E – book และการท า
วีดีโอประกอบการเรียนรู้ และการท าแบบทดสอบด้วยระบบออนไลน์ การท าแบบประเมินต่าง ๆ ทางระบบ
ออนไลน์ เช่น การวัดแววความถนัดทางอาชีพ การสมัครเรียนต่อและการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

-  ระบุข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 
1) แบบส ารวจ รายชื่อ E-mail ของโรงเรียน 
2) ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
3) รายงานผลการสอน ปพ.๑ 
4) สารสนเทศ 
5) port folio ของนักเรียน 
6) เกียรติบัตร โล่ รางวัล 
7) ชิ้นงานของนักเรียนเช่น โปสเตอร์โครงงาน รายงานโครงงาน 
8) การน าเสนองานโดยใช้คอมพิวเตอร์ 
9) การส่งงานทาง Google Classroom ระบุ URL 
10)  ภาพถ่าย  

 

 
ภาพที่ 18 แบบส ารวจ รายชือ่ E-mail ของนักเรียน 

  



 ๕๒ 

 
 
 

 

 
 

ภาพที่ 19 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๓ 

 
 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 20 การใช้เทคโนโลยีในการจัดการแข่งขันทักษะของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๕๔ 

 
 
 

  

  

  
ภาพที่ 21 การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 

 
 
 



 ๕๕ 

 
 
 

 
ภาพที่ 22  การส่งงานทาง Google Classroom ระบุ URL 

 
 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน (๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน)  
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๑. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
๒. กระบวนการ/วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    ๒.๑ กระบวนการ/วิธีการพัฒนา   

โรงเรียนได้จัดกิจกรรม โครงการ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ โครงการส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเอง เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ จัดกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ เพ่ือยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมการจัดการศึกษานอกหลักสูตร และเสริมทักษะทาง
วิชาการเพ่ือยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ สร้างขวัญและก าลังใจให้กับนักเรียนที่ได้เกรดเฉลี่ยน้อยกว่า ๓.๐๐ 
การพัฒนานักเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
O-NET และจัดกิจกรรมคลินิกวิชาการ เป็นต้น  
    ๒.๒ ผลการด าเนินงาน 
  นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) มากกว่า ๓.๐๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  จ านวน  ๗๒๓  คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐.๐๐  จากจ านวนนักเรียนที่มีตัวตนและเข้าเรียน ๗๒๓ คน (หมายเหตุ จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
๗๒๗   คน มีนักเรียนไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ   ๔    คน คงเหลือนักเรียนที่มีตัวตนและเข้าเรียน
จ านวน   ๗๒๓ คน) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๖ 

 
 
 

ตารางท่ี 18 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของนักเรียนทุกระดับชั้นที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเป้าหมาย  
                  ที่โรงเรียนก าหนด ในระดับ ๓ ขึ้นไป จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ปีการศึกษา ๒๕๖๔   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ค่าเป้าหมายที่
โรงเรียนก าหนด 

นักเรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

นักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ์ฯ 
เท่ากับและสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด 

จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
๑. ภาษาไทย ๘๐.๐๐ ๗๒๓ ๗๒๓ ๑๐๐.๐๐ 
๒. คณิตศาสตร์ ๘๐.๐๐ ๗๒๓ ๖๖๔ ๙๑.๘๔ 

๓. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

๘๐.๐๐ ๗๒๓ ๗๒๓ ๑๐๐.๐๐ 

๔. สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

๘๐.๐๐ ๗๒๓ ๗๒๓ ๑๐๐.๐๐ 

๕. ภาษาต่างประเทศ ๘๐.๐๐ ๗๒๓ ๖๗๔ ๙๓.๒๒ 

๖. สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐.๐๐ ๗๒๓ ๗๒๓ ๑๐๐.๐๐ 

๗. ศิลปะ ๘๐.๐๐ ๗๒๓ ๗๒๒ ๙๙.๘๖ 

๘. การงานอาชีพ ๘๐.๐๐ ๔๔๐ ๔๓๖ ๙๙.๐๙ 

 
ตารางที่ 19  แสดงความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ จ าแนกตามรายวิชาและปีการศึกษา 
                  ระดับชั้น ม.๓ 

 
วิชา 

ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติ  เปรียบเทียบค่าพัฒนากับปีท่ีผ่านมา 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ค่าที่ได้ ค่า
พัฒนา 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ค่าที่
ได้ 

ค่า
พัฒนา 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ค่าที่
ได้ 

ค่า
พัฒนา 

คิดเป็น
ร้อยละ 

 ภาษาไทย ๗๖.๔๕ -๒.๙๙ -๒.๙๙ ๖๙.๔๖ -๖.๙๙ -๖.๙๙ ๗๒.๘๑ ๓.๓๕ ๓.๓๕ 
คณิตศาสตร์ ๗๒.๕๙ ๐.๒๘ ๐.๒๘ ๕๑.๓๓ -๒๑.๒๖ -๒๑.๒๖ ๖๓.๐๗ ๑๑.๗๔ ๑๑.๗๔ 
วิทยาศาสตร์ ๔๕.๙๗ -๑๒.๑๗ -๑๒.๑๗ ๔๓.๗๔ -๒.๓๓ -๒.๓๓ ๔๘.๖๑ ๔.๘๗ ๔.๘๗ 
ภาษาอังกฤษ ๕๑.๘๓ ๗.๐๖ ๗.๐๖ ๕๒.๕๘ ๐.๗๕ ๐.๗๕ ๔๔.๑๐ -๘.๔๘ -๘.๔๘ 
ค่าเฉลี่ยรวม 
๔ กลุ่มสาระฯ 

๖๑.๗๑ -๑.๙๖ -๑.๙๖ ๕๔.๒๘ -๗.๔๖ -๗.๔๖ ๕๗.๑๕ ๒.๘๗ ๒.๘๗ 

 
 
 
 
 



 ๕๗ 

 
 
 

ตารางท่ี 20 แสดงความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ จ าแนกตามรายวิชาและปีการศึกษา  
                ระดับชั้น ม.๖ 

 
วิชา 

ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติ  เปรียบเทียบค่าพัฒนากับปีท่ีผ่านมา 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ค่าที่
ได้ 

ค่า
พัฒนา 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ค่าที่
ได้ 

ค่า
พัฒนา 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ค่าที่
ได้ 

ค่า
พัฒนา 

คิดเป็น
ร้อยละ 

 ภาษาไทย ๖๐.๑๔ -๖.๕๘ -๖.๕๘ ๖๕.๒๖ ๕.๑๒ ๕.๑๒ ๖๓.๓๐ -๑.๙๖ -๑.๙๖ 

คณิตศาสตร์ ๕๔.๓๑ -๑๒.๑๙ -๑๒.๑๙ ๕๘.๐๗ ๓.๗๖ ๓.๗๖ ๔๖.๒๕ -๑๑.๘๒ -๑๑.๘๒ 

วิทยาศาสตร์ ๔๔.๑๗ ๐.๓๑ ๐.๓๑ ๕๑.๐๔ ๖.๘๗ ๖.๘๗ ๓๘.๘๐ -๑๒.๒๔ -๑๒.๒๔ 

สังคมศึกษาฯ ๔๖.๔๐ ๑.๖๗ ๑.๖๗ ๔๔.๑๙ -๒.๒๑ -๒.๒๑ ๔๗.๔๔ ๓.๒๕ ๓.๒๕ 

ภาษาอังกฤษ ๔๑.๕๗ -๔.๕๓ -๔.๕๓ ๔๖.๑๕ ๔.๕๘ ๔.๕๘ ๔๖.๙๖ ๐.๘๑ ๐.๘๑ 

ค่าเฉลี่ยรวม ๕ 
กลุม่สาระฯ 

๔๙.๓๒ -๔.๒๖ -๔.๒๖ ๕๒.๙๔ ๓.๖๒ ๓.๖๒ ๔๘.๕๕ -๔.๓๙ -๔.๓๙ 

 
- โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน 

๑) โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการทุกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

๒) โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๓) โครงการสนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน 
๔) โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 
๕) โครงการสอนเสริมด้านวิชาการ 
๖) โครงการพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการจัดการเรียนรู้  และการวัดผล 
๗) โครงการส่งเสริมการอ่าน 

  - ผลการด าเนินงาน / กิจกรรม 
นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) มากกว่า ๓.๐๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  จ านวน  ๗๒๓  คน  

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐   
  - ระบุข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 

๑) รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
๒) เอกสารรางวัลแห่งความดี   
๓) สาร จภ. สตูล  
๔) แบบรายงานผลการเรียนรายวิชา (ปพ.๕) 
๕) รายงานโครงการคลินิกวิชาการ 
๖) รายงานโครงการสอนเสริม 
๗) แบบบันทึกกิจกรรมติดตามผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ 
๘) แบบติดตามการเรียนการสอนประจ าวันและสรุปประจ าภาคเรียน 
 



 ๕๘ 

 
 
 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน (๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน)  
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
๑. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
๒. กระบวนการ/วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    ๒.๑ กระบวนการ/วิธีการพัฒนา   
  โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ โดยออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดแทรกทักษะของนักเรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้  มีการจัดกิจกรรม /
โครงการตามแผนปฏิบัติการที่หลากหลาย ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ มีการก าหนดกลุ่มการเรียนในรายวิชากิจกรรมชุมนุมตามสาขาอาชีพที่หลากหลายและครอบคลุมในสิ่งที่
นักเรียนสนใจ และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกตามความถนัด มีกิจกรรมแนะแนวที่ก าหนดให้นักเรียน
สามารถบอกหรือท ากิจกรรมเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจได้อย่างน้อย ๑ อาชีพ โครงการส่งเสริมการท า
โครงงานและงานวิจัยส าหรับนักเรียนทุกระดับชั้นซึ่งประกอบด้วย โครงงานด้านวิทยาศาสตร์ โครงงานด้าน
คณิตศาสตร์ และโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ กิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ผ่านการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ และวิชานวัตกรรม กิจกรรมสะเต็มศึกษา กิจกรรมส่งเสริม
การแข่งขันโครงงานทุกประเภททั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ  ซึ่งจะ
ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ที่กว้างขวาง สามารถน ามาเป็นทักษะพ้ืนฐานตามความถนัดของตนเอง ซึ่งเป็นการ
เสริมสร้างเจตคติที่ดีต่องานอาชีพในอนาคต 
 ๒.๒ ผลการด าเนินงาน 
ตารางท่ี 21  แสดงความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ จ าแนกตามระดับชั้นและระดับ 
                 คุณภาพ    

ระดับชั้น 
ค่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ จ าแนกตามระดับชั้นและ

ระดับคุณภาพ    
ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย 
ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี 

ปาน
กลาง 

ก าลัง
พัฒนา 

ม.๑ ร้อยละ 
๑๐๐.๐๐ 

๑๐๐.๐๐ - - - - ร้อยละ 
๑๐๐.๐๐ 

ม.๒ ๑๐๐.๐๐ - - - - 

ม.๓ ๑๐๐.๐๐ - - - - 

ม.๔ ๑๐๐.๐๐ - - - - 

ม.๕ ๑๐๐.๐๐ - - - - 

ม.๖ ๑๐๐.๐๐ - - - - 

รวมร้อยละเฉลี่ย ๑๐๐.๐๐ - - - - 
 



 ๕๙ 

 
 
 

-   โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
๑) โครงการการน าเสนอโครงงานทางวิทยาศาสตร์ของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๒) โครงการค่ายวิชาการ 
๓) โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนการงานอาชีพ 
๓) กิจกรรมส่งเสริมโครงงานวิทยาศาสตร์ 
๔) กิจกรรม / รายวิชาทักษะชีวิต 
๕) กิจกรรมแนะแนว 

  -   ผลการด าเนินงาน / กิจกรรม 
จากการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดแทรกทักษะอาชีพ ท าให้นักเรียนมีความสามารถในการ

ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นระบบ โดยมีการวางแผนการท างาน ด าเนินงานตามแผนอย่างรอบคอบ มีการ
ตรวจสอบทบทวนการท างานเป็นระยะ ๆ จนงานที่ด าเนินการบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่
ก าหนดจนส าเร็จอย่างมีคุณภาพ ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
สามารถท างานเป็นหมู่คณะได้ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต สามารถบอกแหล่งข้อมูลเกี่ ยวกับอาชีพ และหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

- ระบุข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 
1) แบบสรุปการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
2) รายงานผลการด าเนินงานแนะแนวการศึกษาต่อ  
3) สรุปข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียน ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
4) แบบประเมินโครงงานคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และงานวิจัย  
5) สรุปโครงการการน าเสนอโครงงานทางวิทยาศาสตร์ของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ

ราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
6) สรุปโครงการกิจกรรมส่งเสริมโครงงานวิทยาศาสตร์ 
7) สรุปโครงการส่งเสริมโครงงานและนวัตกรรมและน าเสนอผลงานวิจัยภายในประเทศ 
8) สรุปโครงการกิจกรรมค่ายวิชาการ 
9) สรุปกิจกรรมศาสตร์พระราชา 
10) สรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
11) รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
12) ภาพถ่าย 

1) ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จ านวน ๑๐ คน เข้าร่วมน าเสนอโครงงาน
วิทยาศาสตร์ในงาน Reimei Science Festival โรงเรียน Furukawa Reimei Junior and Senior High 
School (Super Science High School) ประเทศญี่ปุ่น https://pccst.ac.th/pcshsst/announcement-
news/ 

2) กิจกรรมค่ายศาสตร์พระราชา https://pccst.ac.th/pcshsst/announcement-
news/ 

 
 

https://pccst.ac.th/pcshsst/news/announcement-news/5-%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c-2565-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2-09-30-11-00-%e0%b8%99-%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7/
https://pccst.ac.th/pcshsst/news/announcement-news/5-%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c-2565-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2-09-30-11-00-%e0%b8%99-%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7/
https://pccst.ac.th/pcshsst/news/announcement-news/5-%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c-2565-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2-09-30-11-00-%e0%b8%99-%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7/
https://pccst.ac.th/pcshsst/announcement-news/
https://pccst.ac.th/pcshsst/announcement-news/
https://pccst.ac.th/pcshsst/news/announcement-news/28-29-%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-2565-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2-3/
https://pccst.ac.th/pcshsst/announcement-news/
https://pccst.ac.th/pcshsst/announcement-news/


 ๖๐ 

 
 
 

 

 

 
ภาพที่ 23 รางวัลความส าเร็จของผู้บริหาร  ครู  นักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 

 



 ๖๑ 

 
 
 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน (๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน)  
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
๑. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม   
๒. กระบวนการ/วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    ๒.๑ กระบวนการ/วิธีการพัฒนา   
    โรงเรียนตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่สังคมต้องการใน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งในฐานะ
พลเมืองและพลโลกตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และตามบุคลิก
คุณลักษณะอันพึงประสงค์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ได้แก่ ๑) มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
๒) มีความภูมิใจในความเป็นไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย ๓) มีจิตสาธารณะและมีอุดมการณ์มุ่งมั่นในการ
พัฒนาประเทศ ๔) มีวินัยและมีความซื่อสัตย์สุจริต ๕) มุ่งมั่นในการท างานและด ารงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง ๖) 
ใฝ่เรียน ใฝ่รู้รักการอ่านและการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ๗) เห็นคุณค่าของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
ทดลองจริง ๘) เห็นคุณค่าและความส าคัญของการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้น ๙) มีจิตใจเปิดกว้าง เชื่อใน
เหตุผล เปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของตนเองได้ตามข้อมูลและหลักฐานใหม่ที่ได้รับ ๑๐) รักและเห็นคุณค่าของ
การออกก าลังกาย  โรงเรียนจึงได้ด าเนินการวางแผนโดยการระบุเป้าหมายคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ในด้านคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยด าเนินการจัดกิจกรรม/ โครงการที่เน้นการ
พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนทั้งในและนอกหลักสูตร เช่น ค่ายจุดประกายนักวิทยาศาสตร์ ค่ายโครงงาน กิจกรรม
ส่งเสริมความเป็นนักวิทยาศาสตร์ ค่ายพุทธบุตร ค่ายอิสลามน าชีวิต กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมเนื่องในวันส าคัญ
ทางศาสนา กิจกรรมจิตอาสา รวมทั้งกิจกรรมประจ าวันของนักเรียน เช่น กิจกรรมหน้าแถวตอนเช้า การเคารพ
ธงชาติ ร้องเพลงชาติ การสวดมนต์เจริญสติ การให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ การปฏิบัติตามข้อตกลง 
ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนและหอพัก การดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตนเอง อีกทั้งโรงเรียนได้พัฒนา
ทักษะชีวิตของนักเรียนประจ าด้วยการจัดการเรียนการสอน “วิชาทักษะชีวิต” เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ชีวิต
ความเป็นอยู่ร่วมกันในสังคม การมีระเบียบวินัย การช่วยเหลือ การแบ่งปัน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ล้วนส่งผลให้
นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดีงามที่สังคมต้องการและบรรลุเป้าหมายของโรงเรียน นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเองและ
สามารถด าเนินชีวิตที่ดี สร้างสรรค์ท าประโยชน์ให้แก่ตนเอง ผู้อ่ืน และประเทศชาติ อันเป็นที่ประจักษ์ต่อ
ผู้ปกครอง ชุมชน และบุคคลทั่วไป 
     
๒.๒ ผลการด าเนินงาน 
ตารางท่ี 22  แสดงคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด จ าแนกตามระดับชั้นและระดับ 
                  คุณภาพ  ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ 

ระดับชั้น 
ค่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี 
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 

ม.๑ ๙๗.๐๐ ๑๐๐.๐๐     ๑๐๐.๐๐  
ม.๒ ๑๐๐.๐๐     
ม.๓ ๑๐๐     



 ๖๒ 

 
 
 

ระดับชั้น 
ค่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี 
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 

ม.๔ ๑๐๐     
ม.๕ ๑๐๐     
ม.๖ ๑๐๐     
รวมร้อยละเฉลี่ย ๑๐๐.๐๐     

 
ตารางท่ี 23  แสดงคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด จ าแนกตามระดับชั้นและระดับ 
                  คุณภาพ  ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ 
ระดับชั้น ค่าเป้าหมาย 

ที่ก าหนด 
ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี 

ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 

ม.๑ ๙๗.๐๐ ๑๐๐.๐๐     ๑๐๐ 
ม.๒ ๑๐๐.๐๐     
ม.๓ ๑๐๐.๐๐     
ม.๔ ๑๐๐.๐๐     
ม.๕ ๑๐๐.๐๐     
ม.๖ ๑๐๐.๐๐     
รวมร้อยละเฉลี่ย ๑๐๐.๐๐     

 
ตารางท่ี 24  แสดงจ านวนนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีศรีจุฬาภรณ์และนักเรียนมีความประพฤติ 
                 ยอดเยี่ยม ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ระดับชั้น จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด (คน) 
จ านวนนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร 

นักเรียนศรีจุฬาภรณ ์(คน) 
นักเรียนมีความประพฤติยอดเยี่ยม 

(คน) 

ม.๑    
ม.๒ ๙๖ ๙๓ ๙๓ 
ม.๓ ๑๐๒ ๗๗ ๗๗ 
ม.๔    
ม.๕ ๑๔๒ ๑๑๓ ๑๑๓ 
ม.๖ ๑๔๗ ๙๒ ๙๒ 
รวม ๔๘๗ ๓๗๕ ๓๗๕ 

 
 



 ๖๓ 

 
 
 

ตารางท่ี 25 แสดงผลการประเมินรายวิชาที่เก่ียวข้องกับการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ 

ระดับชั้น นักเรยีน
ทั้งหมด 

ชื่อรายวิชา นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ฯ 
ระดับ๓ ขึ้นไป (คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

ม.๑ ๙๖ ว๒๐๒๐๑ การสืบเสาะอย่างวิทยาศาสตร์ ๙๖ ๑๐๐ 

ม.๒ ๙๖ ว๒๐๒๐๓ โครงงาน ๑ ๙๖ ๑๐๐ 

ม.๓ ๑๐๒ ว๒๐๒๐๕ การสื่อสารและการนาเสนอ ๑๐๒ ๑๐๐ 

ม.๔ ๑๔๔ ว๓๐๒๘๓ การสืบเสาะและธรรมชาติทาง
วิทยาศาสตร์ 

๑๔๔ ๑๐๐ 

ม.๕ ๑๓๙ ว๓๐๒๘๗ โครงงานวิทยาศาสตร์  ๑๓๙ ๑๐๐ 

ม.๖ ๑๔๗ ว๓๐๒๘๖ ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม 

๑๔๗ ๑๐๐ 

รวม ๗๒๔  ๗๒๔  

 
ตารางท่ี 26 แสดงผลการประเมินรายวิชาที่เก่ียวข้องกับการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ 
ระดับชั้น นักเรียนทั้งหมด ชื่อรายวิชา นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ฯ 

ระดับ๓ ขึ้นไป (คน) 
คิดเป็นร้อยละ 

ม.๑ ๙๖ ว๒๐๒๐๒ เริ่มต้นกับโครงงาน ๙๖ ๑๐๐ 

ม.๒ ๙๖ ว๒๐๒๐๔ โครงงาน ๒ ๙๖ ๑๐๐ 

ม.๓  -  ๑๐๐ 

 
ม.๔ 

๑๔๔ ว๓๐๒๘๔ สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ ๑๔๔ ๑๐๐ 

๑๔๔ ว๓๐๒๘๕ ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม ๑ 

๑๔๔ ๑๐๐ 

ม.๕ ๑๓๙ ว๓๐๒๘๘ โครงงานวิทยาศาสตร์ ๑๓๙ ๑๐๐ 

ม.๖  - - - 
รวม ๖๑๙  ๖๑๙ ๑๐๐ 

 
 
 



 ๖๔ 

 
 
 

ตารางท่ี 27  แสดงผลการประเมินรายวิชาทักษะชีวิต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

ระดับชั้น จ านวน
นักเรียน 

นักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ฯ 

ระดับ๓ ขึ้นไป 
(คน) 

คิดเป็นร้อยละ ระดับชั้น จ านวน
นักเรียน 

นักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ฯ 

ระดับ๓ ขึ้นไป 
(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

ม.๔ - -  ม.๔ - -  
ม.๕ - -  ม.๕ - -  
ม.๖ ๑๔๖ -  ม.๖ ๑๔๖ ๑๔๖ ๑๐๐ 
รวม ๑๔๖    ๑๔๖ ๑๔๖ ๑๐๐ 

 
- โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน 

1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2) โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 
3) โครงการส่งเสริมการอ่าน 
4) โครงการจิตสาธารณะเพ่ือสังคม 
5) กิจกรรมส่งเสริมโครงงานวิทยาศาสตร์ 
6) กิจกรรมค่ายจุดประกายนักวิทยาศาสตร์ 
7) กิจกรรมค่ายพุทธบุตร 
8) กิจกรรมหอพักอุ่นรัก 
9) กิจกรรม / รายวิชาทักษะชีวิต 

-  ผลการด าเนินงาน / กิจกรรม 
 นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดบรรลุตามเป้าหมายของโรงเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๕ 

 
 
 

-  ระบุข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 
๑)   แบบรายงานผลการเรียนรายวิชา (ปพ.๕) 
๒)   QR Code 

QR Code ร่องรอยหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

เอกสารอ้างอิง ข้อ ๒) ภาพถ่ายรางวัลแห่งความดี 
 

 

เอกสารอ้างอิงข้อ ๒) และ ข้อ ๖: วารสารรางวัลแห่งความดี  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

เอกสารอ้างอิงข้อ ๓): การปฏิบัติการทดลอง 
 

 

เอกสารอ้างอิงข้อ ๕): ภาพถ่ายค่ายโครงงาน/จุดประกายนักวิทยาศาสตร์ 
 

 

เอกสารอ้างอิงข้อ ๖): ภาพถ่ายนักเรียนรับรางวัลความส าเร็จด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโนโลยี 
 

 

เอกสารอ้างอิงข้อ ๗): ภาพถ่ายการออกก าลังกาย 
 



 ๖๖ 

 
 
 

QR Code ร่องรอยหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

เอกสารอ้างอิงข้อ ๘): ภาพถ่ายทักษะชีวิต 
 

  

ภาพถ่ายกิจกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดี 
ตามที่สถานศึกษาก าหนด ภาพถ่ายค่ายพุทธบุตร 
 

 

ภาพถ่ายกิจกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดี 
ตามที่สถานศึกษาก าหนด ค่ายอิสลามน าชีวิต 
 
 

 

ภาพถ่ายกิจกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดี 
ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 

 
 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน (๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน)  
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๑. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
๒. กระบวนการ/ วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    ๒.๑ กระบวนการ/ วิธีการพัฒนา   
  โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยโดยการจัดกิจกรรม และ
โครงการต่างๆ ดังนี้   
  ๑) ส่งเสริมให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
เช่น  การรักท้องถิ่นของตนเอง ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมที่เด่นชัด  นอกนั้นยังมีการฟัง
บรรยายเกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเอง  สามารถแสดงออกและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆและอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี 
วัฒนธรรมของท้องถิ่น ชักชวน แนะน า เผยแพร่ ให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตนในการอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม
ของท้องถิ่น 
  ๒) ส่งเสริมให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย  เช่น 
โครงการวันส าคัญ (สารทเดือนสิบ  อาซูรอ)  การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และเข้าร่วมใน
กิจกรรมวันส าคัญของชาติที่สะท้อนถึงความรักสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  



 ๖๗ 

 
 
 

           ๓) ส่งเสริมให้นักเรียนอนุรักษ์  สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย  เช่น  
ตระหนัก มีความรู้ และน าภูมิปัญญามาใช้ให้เหมาะสมกับชีวิตประจ าวัน  รว่มกิจกรรมและอนุรักษ์ สืบทอดภูมิ
ปัญญาไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น ชักชวน แนะน า เผยแพร่ให้ ผู้อื่นได้อนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาไทย และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 
 
    ๒.๒ ผลการด าเนินงาน 
ตารางท่ี 28  แสดงความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  จ าแนกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ   

ระดับชั้น 
ค่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนที่มีความภูมิใจในท้องถิ่น 
และความเป็นไทย จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

เป้าหมาย 
 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี 
ปาน
กลาง 

ก าลังพัฒนา 

ม.๑ ๙๖.๐๐ 
อยู่ในระดับดีเลิศ

ขึ้นไป 

 ๑๐๐.๐๐    ๑๐๐ 
ม.๒  ๑๐๐.๐๐    ๑๐๐ 

ม.๓  ๑๐๐.๐๐    ๑๐๐ 

ม.๔  ๑๐๐.๐๐    ๑๐๐ 

ม.๕  ๑๐๐.๐๐    ๑๐๐ 

ม.๖  ๑๐๐.๐๐    ๑๐๐ 

รวมร้อยละเฉลี่ย  ๑๐๐.๐๐    ๑๐๐ 
 

- โครงการ/กิจกรรมทีด่ าเนินงาน 
1) โครงการรักษ์ภาษาไทย 
2) โครงการสัมพันธ์ชุมชน 
3) โครงการนักเรียนรางวัลพระราชทาน 
4) โครงการอนุรักษ์ท้องถิ่นสตูล 
5) กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 
6) กิจกรรม X – RAY  และ RE- X – RAY นักเรียนรายบุคคล 

 - ผลการด าเนินงาน / กิจกรรม 
นักเรียนเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่างๆ มีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ

และวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น  และอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
- ระบุข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 

๑) สรุปโครงการ/กิจกรรมต่างๆ/ชิ้นงาน 
๒) สมุดบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๓) หลักสูตรข้าวไทย 
๔) พิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
 



 ๖๘ 

 
 
 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน (๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน)  
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๑. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
๒. กระบวนการ/วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    ๒.๑ กระบวนการ/วิธีการพัฒนา   
  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลายส าหรับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย สตูล นั้นเริ่มต้นจากการจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมนักเรียนทุกคนเพ่ือให้เกิดความ เป็น
อันหนึ่งอันเดียวก่อนที่ทุกคนจะเข้าศึกษาต่อภายในโรงเรียน โดยทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมค่ายสัมพันธ์
นักเรียนใหม่ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ปีที่ ๔ (ติดสถานการณ์โควิท ๑๙ )เพ่ือเป็นการให้
นักเรียนได้ท าความรู้จักในเบื้องต้นก่อนที่จะพบกับพ่ี ๆ น้อง ๆ ระดับชั้นอ่ืน ๆรวมทั้งมีโครงการต่างๆที่ท าให้
นักเรียนเข้าใจ เช่น กีฬาประเพณี  รวมทั้งเข้าถึงและยอมรับความแตกต่างทางด้านต่าง เช่น ความเชื่อทาง
ศาสนา  วัฒนธรรม  และสามารถน ามาปรับใช้ในการอยู่รวมกัน เพ่ือสร้างความเป็นอันหนึ่งอัน ของนักเรียนที่
เข้ามาอยู่ร่วมกันทั้ง ๔ จังหวัดชายแดนใต้ ภายในหอพักที่มีครูหอพักค่อยดูแลอย่างใกล้ชิด มีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น คือ  X – RAY  และ RE- X – RAY  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑- ๖ เป็นรายบุคคล ประจ าทุกปีการศึกษา จึงท าให้เกิดเข้าใจในความแตกต่างของนักเรียน กระบวนการ
ดังกล่าวจัดท าโดย คณะผู้บริหาร คณะครูที่ปรึกษาทุกท่าน และครูหอพัก เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการจึงน าข้อมูล
ของนักเรียนไปสู่การจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในความเป็นพหุวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิด
ที่ว่า “ แตกต่างแต่ไม่แตกแยก ” 
    ๒.๒ ผลการด าเนินงาน 
ตารางท่ี 29  แสดงการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  จ าแนกตามระดับชั้น 
                 และระดับคุณภาพ   

ระดับ 
ชั้น 

ร้อยละ 
ค่า

เป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนที่ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของ
นักเรียน 

ที่สูงกว่าหรือ
เท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย 
ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 

ม.๑ ๙๘.๐๐ ๑๐๐ - - - - ๑๐๐.๐๐ 
ม.๒ ๑๐๐ - - - - 
ม.๓ ๑๐๐ - - - - 
ม.๔ ๑๐๐ - - - - 
ม.๕ ๑๐๐ - - - - 
ม.๖ ๑๐๐ - - - - 
รวมร้อยละเฉลี่ย ๑๐๐ - - - - 

- โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
1) โครงการวันส าคัญทางศาสนา 
2) โครงการจิตสาธารณะเพ่ือสังคม 



 ๖๙ 

 
 
 

3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4) กิจกรรมสานสัมพันธ์ชาวหอ 
5) กิจกรรรม / รายวิชาทักษะชีวิต  
6) กิจกรรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
7) กิจกรรม X – RAY  และ RE- X – RAY นักเรียนรายบุคคล 

-    ผลการด าเนินงาน / กิจกรรม 
 ผลที่เกิดจากการพัฒนาท าให้นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกันภายในโรงเรียนได้อย่างมีความสุขเหมือน

อยู่บ้านของตนเอง ไม่มีการทะเลาะวิวาท หรือ ความขัดแย้งใด ๆ เกิดข้ึนภายในโรงเรียน นักเรียนส่วนใหญ่มี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  มีการแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ มีการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยความเข้าใจ 
นักเรียนเป็นบุคคลที่ยอมรับและเห็นคุณค่าในความเป็นสังคม   พหุวัฒนธรรม เข้าใจและยอมรับบนความ
แตกต่างทางด้านสังคม ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นอย่างดี เห็นได้จากข้อมูล  X – RAY  และ RE- X – RAY  
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑- ๖ เป็นรายบุคคล ประจ าทุกปีการศึกษา และผลการประเมินการมีส่วน
ร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนด าเนินการจัดให้ 

-  ระบุข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 
๑)  เอกสาร X – RAY  และ RE- X – RAY  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑- ๖ เป็นรายบุคคล 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของคณะผู้บริหาร คณะครูที่ปรึกษา และครูหอพัก 
๒)  รายงานสรุปผลการด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน และ ภาพกิจกรรม 

เช่น กิจกรรมค่ายสัมพันธ์นักเรียนใหม่ , กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ กิจกรรมกีฬา "แคแสดเกมส์ ครั้งที่ ๒๑, กิจกรรม
วันไหว้ครู , กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์, กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา, กิจกรรมท าบุญโรงเรียน, กิจกรรมวันปี
ใหม่, กิจกรรม Big Cleaning Day,  กิจกรรมฟังบรรยายด้านสังคมศึกษา ภาษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม, 
กิจกรรมฟังบรรยายด้านบุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ์ ฯลฯ 

๓) ใบรับรองความประพฤตินักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
๔)   ปฏิทินโรงเรียน / ภาพกิจกรรม 
๕)   ข่าวกิจกรรมโรงเรียน จากเว็ปไซต์ http://www.pccst.ac.th/ 

 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน (๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน)  
๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม      
๑. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม.  
๒. กระบวนการ/วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    ๒.๑ กระบวนการ/วิธีการพัฒนา   
  กระบวนการ 
  กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  มีเป้าหมายชัดเจน คือการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ซึ่งมีการปรับปรุง 
พัฒนาจากหลักสูตรการจัดการศึกษาแกนกลาง พ.ศ.๒๕๕๑ และได้ปรับปรุง โดยผ่านการรับรองจากผู้ทรงวุฒิ 
รายวิชาสุขศึกษาและรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ค านิยาม สุขภาวะทาง
ร่างกาย หมายถึง ภาวะที่มีความสมบูรณ์ ทางร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา ความเฉลียวฉลาด เชื่อมโยงกัน
เป็นองค์รวม และมีสุขภาพเกี่ยวข้องกับปัจจัย การดูแลด้านสุขภาพ การด าเนินกิจกรรมระหว่างการศึกษาเล่า



 ๗๐ 

 
 
 

เรียนของผู้เรียน ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย การเจริญเติมโตตามวัย เพ่ือเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐานขององค์กรหลักทางด้านสุขภาพ พร้อมกับการสร้างเสริม จัดการสุขภาพตนเอง สามารถ
ยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายตนเอง และอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนให้มีความสุข 
  ค านิยาม จิตสังคม หมายถึง ภาวะทางด้านจิตใจ อารมณ์ของนักเรียน ที่แสดงออก ให้บุคคลอ่ืน
สามารถสังเกตุ ได้จากสีหน้า แววตา ค าพูด น้ าเสียง อากัปกิริยา ท่าทาง และมีพฤติกรรมในทางที่ดี  ซึ่งตัว
บุคคลย่อมมีความแตกต่างกัน มีทักษที่ดีสามารถด าเนินกิจกรรมหลากหลาย  มีความเป็นอยู่ในวัยเรียน ขณะ
ก าลังศึกษาในสถานศึกษาอย่างมีความสุข ส่งผลต่อความคิด ทัศนคติ การรับรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อกัน  มี
สติปัญญา แรงบันดาลใจ การตัดสินใจ และการตอบสนองต่อพฤติกรรมของตนเองและผู้อ่ืน ด าเนินกิจวัตร
ประจ าวันได้ราบรื่น มีทัศนคติ ค่านิยม ด้านบวกต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเสมอ มีกิจกรรมสร้างสรรค์ ผ่อน
คลายจากความตึงเครียด สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมที่ถนัด และชื่นชอบ อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  
  วิธีการพัฒนา 
  ๑) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของนักเรียน เน้นให้ความส าคัญตาม
หลักเกณฑ์มาตรฐานองค์กรด้านสุขภาพของวัยเรียน นักเรียนต้องรู้จักตนเอง เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ และสังคม และสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย ด าเนินชีวิตประจ าวัน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างผาสุก 
  ๒) การส ารวจสุขภาพตนเอง เพ่ือหาค่าเฉลี่ย น าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานขององค์กรด้าน
สุขภาพ ท าให้เกิดการเอาใจใส่ ดูแลเกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง หลีกเลี่ยงสถานการณ์เสี่ยง มีทักษะการด าเนิน
ชีวิตเพ่ือป้องกันโรค รักษาโรค แก้ไขปัญหาอุปสรรคในวัยเรียนได้ดี 
  ๓) รู้เท่าทันสถานการณ์โรคระบาด ป้องกันตนเองจากการแพร่เชื้อโรคไวรัส โควิด ๑๙ 
  ๔) ร่วมมือปฏิบัติตาม เงื่อนไข ข้อบังคับ ระเบียบของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด 
    ๒.๒ ผลการด าเนินงาน 
  PLAN (การวางแผน) 
  ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ และ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ได้ก าหนด การวางแผนมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ดังนี้ วางแผนพัฒนา ยกระดับ
สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ให้กับนักเรียน ชาย-หญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑-๖ ทุกคน 
โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน นักเรียน ของกรมอนามัย,กรมพลศึกษา,ส านักงานสร้างเสริมสุขภาพ    
  ก าหนดปัญหา 

1) ปัญหา น้ าหนัก ส่วนสูง ของนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ๔ (กลุ่มนักเรียนใหม่) ดัชนี
มวลกายไม่สมส่วน 

2) ปัญหาความเครียด สะสมในวัยเรียน 
3) ปัญหาการเจ็บป่วย ในวัยเรียน 
ส ารวจสภาพปัจจุบัน 
1) นักเรียนชาย-หญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑-๖ ภาคเรียนที่ ๑-๒ ปีการศึกษา๒๕๖๔ บางคนมี

สภาวะ อ้วนเกินเกณฑ์  
2) นักเรียนชาย-หญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑-๖ ภาคเรียนที่ ๑-๒ ปีการศึกษา๒๕๖๔ บางคนมี

สภาวะ ผอมเกินเกณฑ์ 



 ๗๑ 

 
 
 

3) นักเรียนชาย-หญิง บางคนมีสภาวะสุขภาพ หอบ เหนื่อยง่าย ป่วยมีไข้ 
4) นักเรียนชาย-หญิง บางคนมีสภาวะสุขภาพบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา  
5) นักเรียนชาย-หญิง บางคนมีสภาวะสุขภาพ ปวดท้อง จากการรับประทานอาหาร 

 
วิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุ 

1) ปัญหาสุขภาพนักเรียนรายบุคคล 
2) ปัญหาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 
3) ปัญหาการไม่ยับยั้งชั่งใจ ขาดสติ ในกิจกรรมที่ปฏิบัติ 
4) ปัญหาการบริโภค การพักผ่อน การออกก าลังกาย 
5) ปัญหาภาระงาน ค้างงานสะสม 

การก าหนดแผนงานในการแก้ไข 
การแก้ไขปัญหาระยะสั้น 

1) ตรวจสุขภาพก่อนเข้าเรียนใหม่ 
2) ตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกภาคเรียน 
3) ตรวจสุขภาพเบื้องต้น วัดน้ าหนัก ส่วนสูง เปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐาน 
4) ผู้ปกครองสนับสนุน ตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นประจ า 
5) สร้างเสริมสุขภาพ Fitness Room ให้นักเรียนทุกคน 
6) สร้างกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพ 

การแก้ไขปัญหาระยะยาว 
1) สร้างระบบ งานอนามัยภายในที่เข้มแข็ง ระบบสาธารณสุขที่ดี 
2) พัฒนาบุคคลในการดูแล สุขภาพนักเรียน 
3) ขอความร่วมมือผู้เชี่ยวชาญภายนอก 
4) ตัวแทนนักเรียน สภานักเรียน มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของสมาชิกในสถานศึกษา 
5) สร้างเสริมสุขภาพ Fitness Room ให้นักเรียนทุกคน 

Do (ปฏิบัติตามแผน) 
  ขั้นที่ ๑ ส ารวจ สุขภาวะนักเรียนรายบุคคล  

1) ก าหนด วัดน้ าหนัก ส่วนสูง เปรียบเทียบตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2) ผลการตรวจสุขภาพ นักเรียนก่อนเข้าเรียนทุกคน 
ขั้นที่ ๒ ให้ข้อมูล การตรวจสอบ สุขภาพ รายบุคคล 
1) ประสานข้อมูลกับครูผู้สอน ครูที่ปรึกษา 
2) ครูผู้สอน ผู้รับผิดชอบ จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
ขั้นที่ ๓ พัฒนาด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย 
1) กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ ประจ าภาคเรียน 
2) กิจกรรมกีฬาสี กีฬาประเพณี กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 
3) กิจกรรมหลังเลิกเรียน 
ขั้นที่ ๔ สรุปผลการด าเนินงาน ความส าเร็จของกิจกรรม 
1) สรุปผลโครงการ/กิจกรรม ของกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน 



 ๗๒ 

 
 
 

2) รายงานผลโครงการ/กิจกรรม ต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
 CHECK (ตรวจสอบ) 
  ก าหนดติดตามผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติ 

1) ด้านคุณภาพ. ปีการศึกษา๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๑-๒ นักเรียน ชาย-หญิง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
มีสุขภาวะ แข็งแรงสมบูรณ์ทุกคน และมีผลของน้ าหนัก ส่วนสูง ใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน 

2) ด้านปริมาณ ปีการศึกษา๒๕๖๔ ภาคเรียนที่๑-๒ นักเรียนชาย-หญิง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
จ านวน ๗๗๘ คน 
ACTTION (ปรับปรุง) 
  การด าเนินการอย่างเหมาะสม ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ 
2) นักเรียนเลือกกิจกรรม ดูแลสุขภาพตนเองได้ 
3) นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
4) นักเรียนร่วมกลุ่ม จัดกิจกรรม สร้างสรรค์เพ่ือสุขภาพได้ 
5) ลดปัญหาการเจ็บป่วยให้กับนักเรียนได้ 
6) ผู้ปกครองให้ความเชื่อมั่นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

.ACCOUNTABILITY (มีการแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ) 
1) ประชาสัมพันธ์ผ่าน FACEBOOK โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล

https://www.facebook.com 
2) ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

https://pccst.ac.th/pcshsst 
3) ประชาสัมพันธ์ผ่าน กลุ่ม LINE นักเรียน และผู้ปกครอง 

 
ตารางท่ี 30 แสดงสุขภาวะทางร่างกาย จ าแนกตามระดับชั้น และระดับคุณภาพ 

ระดับชั้น 
ค่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนที่มีการรักษาสุขภาพกาย 
ของตนเองให้แข็งแรง จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน 
ที่สูงกว่าหรือเท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ด ี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 
ม.๑ ๘๐ 

๙๐ 
๘๐ 
๘๐ 
๙๐ 
๘๐ 

๘๐     ๑๐๐ 
ม.๒ ๙๐     
ม.๓ ๘๐     
ม.๔ ๘๐     
ม.๕ ๙๐     
ม.๖ ๘๐     

รวมร้อยละเฉลี่ย ๘๓.๓๔     
 
 
 
 
 
 

https://pccst.ac.th/pcshsst


 ๗๓ 

 
 
 

ตารางท่ี 31 ค่า B.M.I นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปี ๒๕๖๔ 

ชั้น 
จ านวน (คน) 

น้ าหนัก
เหมาะสม 

ผอม อ้วน รวม 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๓๕ ๔๑ ๒๐ ๙๖ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๓๘ ๓๕ ๒๓ ๙๖ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๔๘ ๒๘ ๒๖ ๑๐๒ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๗๖ ๓๖ ๓๒ ๑๔๔ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๗๓ ๓๐ ๓๖ ๑๓๙ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๗๓ ๒๙ ๔๕ ๑๔๗ 

รวม ๓๔๓ ๑๙๙ ๑๘๒ ๗๒๔ 
 

 

 
ภาพที่ 24 ค่า B.M.I นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ปี ๒๕๖๔ 

 

ตารางท่ี 32  ร้อยละของนักเรียนที่มีสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม 
                 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ระดับชั้น 
ค่า

เป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนที่มีสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออก
อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย อยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข 

ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของ
นักเรียน 

ที่สูงกว่าหรือ
เท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 

ม.๑ ๑๐๐.๐๐ 
 

๑๐๐.๐๐     ๑๐๐ 
ม.๒ ๑๐๐.๐๐     
ม.๒ ๑๐๐.๐๐     
ม.๔ ๑๐๐.๐๐     



 ๗๔ 

 
 
 

ระดับชั้น 
ค่า

เป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละของนักเรียนที่มีสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออก
อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย อยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข 

ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของ
นักเรียน 

ที่สูงกว่าหรือ
เท่ากับ 

ค่าเป้าหมาย 
ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 

ม.๕ ๑๐๐.๐๐     
ม.๖ ๑๐๐.๐๐     
รวมร้อยละเฉลี่ย ๑๐๐.๐๐     

 
ตารางท่ี 33  แสดงจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่เก่ียวข้องกับสุขภาวะทางร่างกาย 
                 และจิตสังคม      

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย
จ านวน
นักเรียน 

เปอร์เซ็นต์ นักเรียน
ที่เข้าร่วมต่อนักเรียน

ทั้งหมด 

ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 
๑ ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ม.๑ ๓๒ ๓๓.๓๓ ดีมาก 
๒ ตอบแบบประเมินความฉลาดรู้ทางพลานามัย

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๕ 
๑๑๗ ๘๑.๒ ดีมาก 

๓ Cefr camp ๒๐๒๒ ม..๑-๖ ๗๗๘ ๑๐๐ ดีมาก 
๔ ค่ายศาสตร์พระราชา ม.๓ ๑๐๔ ๑๐๐ ดีมาก 
๕ งาน Thailand -Japan Student  

Scicnce Fair ๒๐๒๐ 
๗๗๘ ๑๐๐ ดีมาก 

๖ การฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ ๑ ส าหรับนักเรียน 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
สตูล 

๗๗๘ ๑๐๐ ดีมาก 

๗ กิจกรรม ๑๐ ปี ความร่วมมือระหว่างโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และ
ประเทศญี่ปุ่น 

๔๓๒ ๕๕ ดีมาก 

๘ กิจกรรม Big Cleaning Day ส าหรับหอพัก ๗๗๘ ๑๐๐ ดีมาก 
๙ กิจกรรมโครงการค่ายพุทธบุตร นักเรียน ม.๑,

ม.๒,ม.๔ และ ม.๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
กิจกรรมสวดมนต์,ท าบุญตักบาตรและฟัง
บรรยายธรรม 

๔๕๒ ๕๗.๒๘ ดีมาก 

  
       - โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน 

1) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา 
2) โครงการส่งเสริมความสามารถทางด้านทักษะกีฬา 



 ๗๕ 

 
 
 

3) กิจกรรมกีฬาของนักเรียน 
4) กิจกรรมส ารวจค่า B.M.I ของนักเรียน 

 - ผลการด าเนินงาน / กิจกรรม 
นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมที่ดีข้ึน      

- ระบุข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 
๑)  บันทึกการวัดน้ าหนัก ส่วนสูง และดัชนีมวลกาย BMI ของนักเรียนทุกคน 
๒)  บันทึกการวิจัยสุขภาพ FITNESS ROOM ๑ อุปกรณ์ ๑ บุคคล สร้างเสริมสุขภาพนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
๓)  บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความหลากหลาย และเป็นประจ าสม่ าเสมอ 
๔)  การแสดงข้อมูลและแผนภูมิแท่ง น้ าหนัก ส่วนสูง ของนักเรียน เปรียบเทียบกับเกณฑ์อ้างอิง

มาตรฐานของกรมอนามัย 
๕)  ข้อมูลผล น้ าหนัก ส่วนสูง  ดัชนีมวลกาย ของนักเรียน เปรียบเทียบเกณฑ์อ้างอิงมาตรฐาน  
๖)  ข้อมูลผลการวิจัยสุขภาพ FITNEES ROOM ๑ อุปกรณ์ ๑ บุคคล  
๗)  ข้อมูลกิจกรรมหลังเลิกเรียน 
๘)  ข้อมูล ภาพประกอบ จิตสังคมภายในสถานศึกษา และภายนอกสถานศึกษา (จิตสาธารณะ)  
๙)  ภาพถ่าย   
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ภาพที่ 25 ตัวอย่างผลการปฏิบัติสร้างเสริมสุขภาพ ๑ อุปกรณ์ ๑ บุคคล Fitness Room  



 ๗๗ 

 
 
 

๓. แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
   ๓.๑ สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนาตามประเด็นพิจารณา 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
1) นักเรียนได้รับการฝึกฝนทักษะและประสบการณ์

ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
อย่างเต็มความสามารถ อันจะเป็นพ้ืนฐานของการ
เป็นนักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์ นักพัฒนา ใน
อนาคต 

2) นักเรียนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขในวัฒนธรรม
ที่แตกต่างกัน 

3) นักเรียนได้รับการส่งเสริมในการท าโครงงานและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

4) การส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ของนักเรียนอย่างชัดเจนทั้งการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนา
ผู้เรียนนอกชั้นเรียนหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร  

5) มีการวัดผล/ประเมินผลอย่างเป็นระบบร่วมกับ
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ทั้ง ๑๒ โรง และน าผลมาพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียน 

6) มีศักยภาพในการสนับสนุนในการสร้างนวัตกรรม 
และส่งแข่งขันในเวทีต่าง ๆ 

7) นั ก เรี ย น ส าม า รถ เข้ า ร่ ว ม แ ข่ ง ขั น ใน เว ที
ระดับประเทศและนานาชาติเพิ่มมากข้ึน 

8) นักเรียนมีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ
ติดต่อสื่ อสารต่ างๆได้อย่ างคล่องแคล่วและ
ทันสมัย 

9) นักเรียนมีผลการทดสอบทางศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐานสูง เมื่อเทียบกับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่
การศึกษาเดียวกัน 

1) ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ 
ในการน าเสนอผลงานของนักเรียน 

2) การสร้างแรงบันดาลใจในการท าโครงงาน / 
นวัตกรรมของนักเรียน 

3) การสนับสนุนการเข้าร่วมประกวดหรือแข่งขันการ
สร้ า งส รรค์ น วัต กรรม ใน เวที ก ารแข่ งขั น ที่
หลากหลาย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

4) โครงงาน / งานวิจัย / นวัตกรรม เพ่ือพัฒนา
ชุมชน สังคม และท้องถิ่น มีน้อย  

5) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ของโรค
ระบาด COVID-๑๙ ของนักเรียนชั้น ม.๑ และชั้น 
ม.๔ ที่เป็นนักเรียนใหม่ 

6) นักเรียนมีผลการทดสอบทางศึกษาระดับชาติ 
ขั้น พ้ืนฐานต่ า เมื่อ เทียบกับ โรงเรียนในกลุ่ ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ด้วยกัน 

7) การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่างๆไม่มี
ความหลากหลาย เนื่องจากภาวะของโรคระบาด 
COVID-๑๙ 

 
 
 

     
   ๓.๒ แผนการด าเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป 

1) ส่งเสริมความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศในการน าเสนอผลงานของนักเรียน 
2) ส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจในการท าโครงงาน / นวัตกรรม ให้มีประสิทธิภาพและประสบ

ความส าเร็จในระดับชาติและนานาชาติให้มากขึ้น 
3) ส่งเสริมให้นักเรียนมีการสร้างนวัตกรรม โครงงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพ่ิม 

มากขึ้น 
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4) สนับสนุนการเข้าร่วมประกวดหรือแข่งขันการสร้างสรรค์นวัตกรรมในเวทีการแข่งขันท่ีหลากหลาย  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นให้มากข้ึน 

5) พัฒนาโครงงาน / งานวิจัย / นวัตกรรม เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น  
6) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ของ

โรคระบาด COVID-๑๙ โดยเฉพาะนักเรียนชั้น ม.๑ และชั้น ม.๔ ที่เป็นนักเรียนใหม่ 
7) วิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน เพื่อพัฒนาระดับผลการสอบให้สูงขึ้น 
8) จัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมถึงมาตรฐาน ตัวชี้วัด ที่ใช้สอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

เพ่ือพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น 
9) การปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยสอดแทรกในกิจวัตรประจ าวันทั้งในช่วงที่มีการเรียน

และการใช้ชีวิตที่หอพัก  
10) จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้หลากหลายและให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรม 
 

๔. นวัตกรรม/ วิธีปฏิบัติที่ดีด้านคุณภาพของผู้เรียน  
1) แบบอย่างที่ดี : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรายบุคคลโดยใช้กิจกรรม “คลินิก

วิชาการ” 
2) แบบอย่างที่ดี : การพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนประจ า 
3) นวัตกรรม : “รางวัลแห่งความดี” 
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มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ (ระดับคุณภาพ ดีเลิศ) 

  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล มีการพัฒนาคุณภาพด้านกระบวนการบริหารและ
การจัดการอย่างเป็นระบบ เนื่องจากเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน บริหารจัดการในลักษณะกลุ่มโรงเรียน  ภายใต้การก ากับของส านักบริหารความเป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร์ศึกษา (สบว.) มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและอุดมการณ์ในการพัฒนาผู้เรียนไว้
ร่วมกันอย่างชัดเจน มีคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนและคณะท างานตามโครงสร้างการบริหารงานที่เป็น
ระบบ มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ระยะ ๓-๕ ปีของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยร่วมกัน  
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ใช้กระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรแบบมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไปตามหลักการประกัน
คุณภาพการศึกษา ทั้งการประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภายนอก ด าเนินการจัดการศึกษาตาม
วิสัยทัศน์และพันธกิจ มีการสร้างแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่หลากหลาย เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดไว้ ๔ มาตรฐาน คือ ๑) คุณภาพของ
นักเรียน ๒) กระบวนการบริหารและการจัดการ ๓) กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
๔) ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และ
นโยบายทางด้านการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพนักเรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย มุ่งเน้นการส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้กับนักเรียน มีการพัฒนาทางด้านวิชาการที่เข้มข้น การจัดการเรียนรู้ที่เน้น
นักเรียนเป็นส าคัญแบบองค์รวม (KPA) และสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ มีการจัดกิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยมีเป้าหมายให้ครูทุก
คน ได้มีการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม ตระหนักและเห็นความส าคัญด้านจิตวิญญาณของความ  เป็นครู 
ส่งเสริมให้ครูได้มีการพัฒนาตนเอง ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัยต่อนักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยค านึงถึงความสะอาด เรียบร้อย ร่มรื่น และสวยงาม ภายในห้องเรียนมีสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ ได้แก่ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้อย่างเพียงพอกับ
นักเรียน และพร้อมใช้งาน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีการพัฒนาทั้ง
ในส่วนของอาคารเรียน อาคารประกอบ และอาคารหอพักของนักเรียน รวมทั้งจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา โดยการวิเคราะห์
ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของภารกิจทั้ง ๕ กลุ่มงาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ จัดสรรเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ของกลุ่มงานใน
การน าไปใช้จัดกิจกรรมต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  มีการนิเทศติดตาม การปฏิบัติงานตาม
นโยบายแผนและโครงการอย่างต่อเนื่อง มีการน าผลการประเมินการปฏิบัติงานมาทบทวนและเป็นข้อมูลใน
การพัฒนาต่อไป  ดังนั้น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จึงมีคุณภาพด้านกระบวนการ
บริหารและการจัดการในระดับ “ดีเลิศ” 
 



 ๘๐ 

 
 
 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
๒.๑) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน                                 
๑. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
๒. กระบวนการ/วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    ๒.๑ กระบวนการ/วิธีการพัฒนา   
  สถานศึกษาด าเนินการก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา  ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น  วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ   นโยบายของ
รัฐบาลและของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  โดยได้ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือการด าเนินงาน จัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ที่ผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการ
สถานศึกษาท าให้สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน  มีประสิทธิภาพ  ส่งผล
ต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการน าข้อมูลมา
ใช้ในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  สถานศึกษามีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการให้กับผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  เชื่อมโยงกับชีวิตจริงพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา  และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน  จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  และมีความปลอดภัย  
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา   
    ๒.๒ ผลการด าเนินงาน 
  โรงเรียนร่วมก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  ภารกิจ  และค่านิยมองค์กร รวมทั้ง โครงการ 
หรือกิจกรรมบางอย่างร่วมกับกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง โดยผ่านความเห็นชอบจากส านักบริหารความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา (สบว.) ดังนี้ 
วิสัยทัศน์  

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  เป็นโรงเรียนที่พัฒนานักเรียนให้มีจิตใจ บุคลิกลักษณะ 
อันพึงประสงค์ และมีคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ 
 
พันธกิจ (Mission) 
ด้านจิตใจ และบุคลิกลักษณะอันพึงประสงค์  

๑.  ปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความเป็นผู้น า 

๒.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมรักการเรียนรู้ การอ่าน การเขียน การค้นคว้า อย่างเป็นระบบ มีความรอบรู้ 
และบูรณาการความรู้ได ้

๓. สร้างจิตส านึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความเข้าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติ มี
ความรักและความภูมิใจในชาติบ้านเมืองและท้องถิ่น เป็นพลเมืองดียึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

๔.  สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณี และภูมิปัญญาไทย ตลอดจน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเจตคติท่ีดีต่อเพ่ือนร่วมโลกและธรรมชาติ 



 ๘๑ 

 
 
 

๕. ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตมุ่งที่จะท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมต้องการตอบแทนบ้านเมืองตามความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง 

๖. ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี รักการออกก าลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งทั้งกาย  
และใจ  
 
ด้านคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ 

๗. จัดหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้งในระดับเดียวกันกับ
นักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ 

๘.  จัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณ
ของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นและนักพัฒนานวัตกรรมด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในระดับเดียวกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ 

๙.  จัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ 

๑๐. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

๑๑. พัฒนาระบบสนับสนุน การบริหารจัดการและภาคีเครือข่าย 
 
เป้าประสงค์ (Goals) 

๑. เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความเป็นผู้น า 

๒.  เพ่ือให้นักเรียนรักการเรียนรู้ การอ่าน การเขียน การค้นคว้า อย่างเป็นระบบ มีความรอบรู้ และ
บูรณาการความรู้ได้ 

๓.  เพ่ือให้นักเรียนมีจิตส านึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความเข้าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์
ของชาติ มีความรักและความภูมิใจในชาติบ้านเมืองและท้องถิ่น เป็นพลเมืองดียึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

๔.  เพ่ือให้นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณี และภูมิปัญญา
ไทย ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเจตคติท่ีดีต่อเพ่ือนร่วมโลกและธรรมชาติ 

๕.  เพ่ือให้นักเรียนมีจิตมุ่งที่จะท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ต้องการตอบแทนบ้านเมืองตามความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง 

๖.  เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี รักการออกก าลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งท้ังกายและใจ  
๗.  เพ่ือให้มีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้งในระดับ

เดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ 
๘.  เพ่ือให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มี

จิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นและนักพัฒนานวัตกรรมด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับเดียวกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ 

๙.  เพ่ือให้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ 



 ๘๒ 

 
 
 

๑๐.  เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

๑๑.  เพ่ือพัฒนาระบบสนับสนุน การบริหารจัดการและภาคีเครือข่าย 
 
ภารกิจของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

๑.  เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยหลักสูตรเฉพาะ ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ในลักษณะโรงเรียนประจ า 

๒. เป็นโรงเรียนที่รับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษในพ้ืนที่บริการ โดยเน้นการให้โอกาสนักเรียนผู้มี
ศักยภาพสูงด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ 

๓.  เป็นโรงเรียนที่เน้นคุณภาพ ไม่เน้นปริมาณ  
๔.  เป็นโรงเรียนต้นแบบของภูมิภาค  
๕.  เป็นโรงเรียนที่ต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของ

นานาชาติ 
๖.  เป็นโรงเรียนที่ เป็นศูนย์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ศึกษาในส่วนภูมิภาค (Regional Science 

Education Hub) เพ่ือให้บริการวิชาการและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนอื่น 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 
 

-  โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
1) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2) โครงการความร่วมมือทางวิชาการในประเทศและต่างประเทศ 
3) โครงการบริการทางวิชาการ 
4) โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ 
5) โครงการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ 
6) กิจกรรมส่งเสริมโครงงานคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7) กิจกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก 
8) กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
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 - ผลการด าเนินงาน / กิจกรรม 
    จากกระบวนการบริหารและการจัดการ ส่งผลให้มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา

ก าหนดชัดเจน                                 
          -  ระบุข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 

๑) แผนกลยุทธ์กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ 
๒) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 
๓) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๔ 
๔) รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ -๒๕๖๔ 
๕) รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
๖) รายงานการประชุมบุคลากรประจ าเดือน 
๗)  รายงานการประชุมฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้  

  ๙) ปฏิทินปฏิบัติงานประจ าเดือน ประจ าปี   
   ๑๐) ค าสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานของบุคลากร 
   ๑๑) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรมการด าเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงาน 
ของข้าราชการครูและบุคลากร 

๑๒) แบบขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
   ๑๓) ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และค่าเป้าหมาย  
   ๑๔) ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ๑๕) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
   ๑๖) โครงการประชุมเพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาต่อยอด 
   ๑๗) โล่ เกียรติบัตร สถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARD  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒ 

  ๑๘) รหัสคิวอาร์ (QR Code) 
  ๑๙) ยูอาร์แอล (URL) 
  ๒๐) ภาพถ่าย 
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มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา                                 
๑. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
๒. กระบวนการ/วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    ๒.๑ กระบวนการ/วิธีการพัฒนา   
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ใช้กระบวนการบริหารและการจัดการองค์กรแบบ มี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไปตามหลักการประกัน 
คุณภาพการศึกษา ทั้งการประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภายนอก ด าเนินการจัดการศึกษาตาม 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ มีการสร้างแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่หลากหลาย เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตาม 
เป้าประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดไว้ ๔ มาตรฐาน คือ ๑) คุณภาพของ 
นักเรียน๒) กระบวนการบริหารและการจัดการ   ๓) กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็น
ส าคัญ ๔) ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์  เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ และนโยบายทางด้านการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด   
    ๒.๒ ผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  สตูล มีผลการด าเนินงานในการพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โดยใช้หลัก P-D-C-A-A  ดังนี้ 

๑) มีการวางแผนการด าเนินการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  โดยการ
จัดท าแผนกลยุทธ์  และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของโรงเรียน 
  ๒) มีการน าแผนการด าเนินการจากแผนกลยุทธ์  และแผนปฏิบัติการประจ าปีไปใช้ด าเนินงานของ
โรงเรียน  โดยมีการรบุวัน เวลา ลงในปฏิทินปฏิบัติงานประจ าเดือน 

๓) มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์  และแผนปฏิบัติการประจ าปี  
ในรูปแบบต่างๆ เช่น เอกสารสรุปกิจกรรม / โครงการ  รายงานกิจกรรมประจ าวันในรูปแบบออนไลน์   
สาร จภ .รายเดือน  สาร จภ .รายปี  การประชุมเพ่ือสรุปผลการปฏิบัติ งานและการพัฒนาต่อยอด  
และการประชุมอื่นๆ  และการจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม  เป็นต้น  
  ๔) มีการน าผลประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาต่อไป  โดยการน าผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ เอกสารสรุปกิจกรรม / 
โครงการ รายงานผลการประชุมต่างๆ ผลการตอบแบบสอบถาม  มาวิเคราะห์เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา
กระบวนการบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา.ให้มีคุณภาพท่ีสูงขึ้น  

๕) มีการน าเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ  ในรูปแบบต่างๆ 
ดังนี้ 

- การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารศึกษา 
ผู้ปกครองนักเรียน และหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมทั้งอัพโหลดในเว็บไซต์ของโรงเรียน 

-  จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรีย (รายวัน) 
-  สาร จภ. (รายเดือน)     
-  สาร จภ. (รายปี)   
-  เว็บไซต์โรงเรียน (www. pccst.ac.th) 
- เพจเฟสบุ๊กโรงเรียน  
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- ไลน์กลุ่มครูและบุคลากรโรงเรียน  
- ไลน์กลุ่มผู้ปกครอง  

  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  สตูล ใช้กรอบแนวคิดในการบริหารด้ วยวงจรเดมมิ่ง  
(Deming cycle) ซึ่งมีรูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วย PCSHSST MODEL ดังนี้ 

PCSHSST MODEL 

 
ภาพที่ 26 รูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วย PCSHSST MODEL 

   
P = Professionality  

   ผู้บริหาร ครู และบุคลากร มีความเป็นมืออาชีพ 
 C = Collaboration      

เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ   
S = Smart                 

นักเรียน มีความสง่างาม และทันสมัย 
  H = Head Hand Health Heart  

บูรณาการในด้านสติปัญญา การลงมือปฏิบัติ การมีสมรรถนะที่แข็งแรง  
และการสร้างแรงบันดาลใจ  

S = Sharing     
บริการความรู้ทางด้านวิชาการแก่สังคม 

  S  =  Science Based Management 
   การบริหารจัดการที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ 
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ภาพที่ 27 โมเดล/กระบวนการของระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 

- โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
1) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2) กิจกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก 
3) กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

-   ผลการด าเนินงาน / กิจกรรม 
จากกระบวนการบริหารและการจัดการท าให้มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

ที่ดี                                 
- ระบุข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 

1) โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 
https://pccst.ac.th/pcshsst/structures/ 

2) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๕ https://drive.google.com/file/d/๑s๖LkEYV๖
LYfvn_r๗๖NLlfHYkSv๒FwFbp/view?usp=sharing 

3) ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย สตูล 
https://www.pccst.ac.th/pcshsst/wp-content/uploads/๒๐๒๑/๐๘/๕-
๕.pdf 

4) ประกาศค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
https://www.pccst.ac.th/pcshsst/wp-content/uploads/๒๐๒๑/๐๘/๕-
๕.pdf 

https://pccst.ac.th/pcshsst/structures/
https://drive.google.com/file/d/1s6LkEYV6LYfvn_r76NLlfHYkSv2FwFbp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s6LkEYV6LYfvn_r76NLlfHYkSv2FwFbp/view?usp=sharing
https://www.pccst.ac.th/pcshsst/wp-content/uploads/2021/08/5-5.pdf
https://www.pccst.ac.th/pcshsst/wp-content/uploads/2021/08/5-5.pdf
https://www.pccst.ac.th/pcshsst/wp-content/uploads/2021/08/5-5.pdf
https://www.pccst.ac.th/pcshsst/wp-content/uploads/2021/08/5-5.pdf
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5) ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
https://drive.google.com/file/d/๑gmCXzJPfNJk๓Gs๖ZXeQ๙Nr๕Lc-X๐-f
๐๑/view?usp=sharing 

6) ค าสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานของบุคลากร และค าสั่งการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
https://pccst.ac.th/old/data/๖๐-๖๓.pdf 

7) ปฏิทินการปฏิบัติงานประจ าเดือน  https://pccst.ac.th/pcshsst/annual-
calendar/ 

8) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 
https://drive.google.com/drive/folders/๑awkKAZU๖
pAScukmDzfHGVhvLBY_QCxWs?usp=sharing 

9) การด าเนินโครงการตามไตรมาสตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
https://drive.google.com/drive/folders/๑iW-SanBDLpgEP๑G๗MQTH๘NZ-
PFXe-๑aq?usp=sharing 

10) รายงานสรุปผลการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม เพ่ือพัฒนากระบวนการบริหาร
และการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 
https://drive.google.com/drive/folders/๑lhL๔C๙๑๖-
ibtXthCPNSaQXacr_zZnLXR?usp=sharing 

11) รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพการศึกษ
https://pccst.ac.th/old/data/Report%๒๐online%๒๐tech.pdf 

12)  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือด าเนินการประเมินคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา และจัดทารายงานการประเมินตนเอง 
 https://drive.google.com/file/d/๑dVLHuSTKWV๒๘sAhUZc๒-rKZ-  
nIxRwsZ๐/view?usp=sharing 

13)  รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
https://drive.google.com/drive/folders/๑zzUtWZAq๓HOwqqofn๕tD๑j๐
FFdA๘qMoC?usp=sharing 

14)  ผลงานทางวิชาการงานวิจัย และนวัตกรรมของครูและผู้บริหาร 
 https://pccst.ac.th/pcshsst/category/academic-work/ 

15) เว็บไซต์โรงเรียน เพจเฟสบุ๊กโรงเรียน แอปพลิเคชันไลน์กลุ่มครูบุคลากร แอปพลิเค
ชันไลน์ 

 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1gmCXzJPfNJk3Gs6ZXeQ9Nr5Lc-X0-f01/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gmCXzJPfNJk3Gs6ZXeQ9Nr5Lc-X0-f01/view?usp=sharing
https://pccst.ac.th/old/data/60-63.pdf
https://pccst.ac.th/pcshsst/annual-calendar/
https://pccst.ac.th/pcshsst/annual-calendar/
https://drive.google.com/drive/folders/1awkKAZU6pAScukmDzfHGVhvLBY_QCxWs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1awkKAZU6pAScukmDzfHGVhvLBY_QCxWs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iW-SanBDLpgEP1G7MQTH8NZ-PFXe-1aq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iW-SanBDLpgEP1G7MQTH8NZ-PFXe-1aq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lhL4C916-ibtXthCPNSaQXacr_zZnLXR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lhL4C916-ibtXthCPNSaQXacr_zZnLXR?usp=sharing
https://pccst.ac.th/old/data/Report%20online%20tech.pdf
https://drive.google.com/file/d/1dVLHuSTKWV28sAhUZc2-rKZ-%20%20nIxRwsZ0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dVLHuSTKWV28sAhUZc2-rKZ-%20%20nIxRwsZ0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zzUtWZAq3HOwqqofn5tD1j0FFdA8qMoC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zzUtWZAq3HOwqqofn5tD1j0FFdA8qMoC?usp=sharing
https://pccst.ac.th/pcshsst/category/academic-work/
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มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่ม 
เป้าหมาย                                                                 
๑. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
๒. กระบวนการ/วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    ๒.๑ กระบวนการ/วิธีการพัฒนา   
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ นักเรียน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา และมีการแลกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
    ๒.๒ ผลการด าเนินงาน 
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล มีผลการด าเนินงานในการพัฒนากิจกรรมความ
ร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ โดยใช้หลัก P-D-C-A-A ดังนี้ 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2) สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
3) ก าหนดนโยบาย แผนและโครงการมาจากทุกกลุ่มสาระ 
4) มอบหมายหน้าที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
5) มีการนิเทศติดตาม การปฏิบัติงานตามนโยบายแผนและโครงการอย่างต่อเนื่อง 
6) น าผลการประเมินการปฏิบัติงานมาทบทวนและเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป   
โดยส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น  
- สถานศึกษามีหลักสูตรที่สอดคล้องกับพันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนวิทยาศาสตร์  และมีการบูรณา

การระหว่างศาสตร์ 
- มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และกระจายโอกาสทางการศึกษา 

ให้กับผู้มีความสามารถพิเศษซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์ 
-  สถานศึกษามีการจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยเน้นการใช้ เทคโนโลยีนวัตกรรม               

ที่หลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติของเนื้อหาวิชาและผู้เรียน 
-   ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองจุดเน้นของโรงเรียน 
-  สถานศึกษามีการจัดท าเครื่องมือวัดและประเมินผลร่วมกันทั้ง ๑๒ โรงเรียนวิทยาศาสตร์       

จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
-  มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารอย่างน้อย ๒  ภาษา        
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ภาพที่ 27 กระบวนการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 
- โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน 

1) โครงการความร่วมมือทางวิชาการในประเทศและต่างประเทศ 
2) โครงการบริการทางวิชาการ 
3) โครงการสอนเสริมทางด้านวิชาการ 
4) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5) โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ 
6) โครงการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ 
7) กิจกรรมส่งเสริมโครงงานคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 - ผลการด าเนินงาน / กิจกรรม 
  จากการที่สถานศึกแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และสร้าง
ความเข้าใจให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มอบหมายหน้าที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ได้มีการ
นิเทศติดตาม การปฏิบัติงานตามนโยบายแผนและโครงการอย่างต่อเนื่อง และน าผลการประเมินการปฏิบัติงาน
มาทบทวนและเป็นข้อมูลในการพัฒนาในทุกภาคเรียน จึงท าให้นักเรียนมีผลการเรียนรู้ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องใน
ทุกระดับชั้น 

 

โรงเรียน มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ตาม

กฎกระทรวงการประกันคณุภาพการศึกษา 

สามารถจัดการเรยีนรู ้

และปฏิบตัิงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

บริหารจดัการศึกษา 
-ตามแนวการกระจาย 
อ านาจทางการศึกษา 
-หลักธรรมาภิบาล 
-เน้นการมสี่วนร่วม 
 
 
 

ผู้บริหาร 

มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และคณุลักษณะอันพึงประสงค ์
มีทักษะชีวิต และด าเนินกิจกรรม
ตามแนวพระราชด าร ิ

คร ู

การจัดการเรยีนรู้ที่เน้นนักเรียน
เป็นส าคญั 
แบบองค์รวม (KPA) 
และสอดคล้องกับทักษะ 
การเรยีนรู ้ในศตวรรษที่ 21 
 

มุ่งเน้นทักษะและประสบการณ ์
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 

สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

นักเรียน 
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-  ระบุข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 
1) หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช ๒๕๕๔       

(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๑) http://๖๑.๗.๒๔๑.๒๓๐/curriculum/ 
2) หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช ๒๕๖๐   

(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๑) http://๖๑.๗.๒๔๑.๒๓๐/curriculum/ 
3) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร  https://drive.google.com/drive/folders/๑

qfKGenT๑๕Iev๕q 
4) ภาพกิจกรรม https://drive.google.com/drive/folders/๑qfKGenT๑๕Iev๕q  

 
 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๑. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  
๒. กระบวนการ/วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    ๒.๑ กระบวนการ/วิธีการพัฒนา   
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล มีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยมีเป้าหมายให้ครูทุกคน ได้มีการพัฒนาด้านคุณธรรม
จริยธรรม ตระหนักและเห็นความส าคัญด้านจิตวิญญาณของความ  เป็นครู ส่งเสริมให้ครูได้มีการพัฒนาตนเอง 
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 

1) จัดกิจกรรมและขั้นตอนการท างานเพ่ือส่งเสริมให้ครูมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนให้เป็น
แบบอย่างที่ดีและเหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ เช่นมีการประเมินการจัดการเรียนการสอนของครู การประชุม
นิเทศการปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจ 

2) จัดกิจกรรมและกระบวนการท างานให้ครูได้พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและก ากับ
ดูแลนักเรียนของโรงเรียนประจ าให้มีความประพฤติ ปฏิบัติสิ่งที่ดีงาม รักการเรียนรู้   เช่น การพัฒนาแผนการ
เรียนรู้ การดูแลนักเรียนและให้ค าปรึกษาของครูที่ปรึกษาและครูประจ าวิชา การจัดท าสื่อและเอกสาร
ประกอบการสอน 

3) โครงการพัฒนาครูสู่คุณภาพผู้เรียนส่งเสริมให้ครูได้เพ่ิมเติมความรู้จากวิทยากร ที่มีความสามารถ
ระดับประเทศ 

4) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้เฉพาะทางและทักษะการปฏิบัติงานใน
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง เช่น ส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ โดยจัดสัมมนาทางด้านวิชาการ การ
อบรมเพ่ิมพูนความรู้ตามกลุ่มสาระ  

5) ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการศึกษาในวิชาชีพและวิชาชีพที่สูงขึ้นในโอกาสและเวลาที่
เหมาะสมเพื่อให้สามารถน าความรู้มาใช้ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้ดีขึ้น 

6) การด าเนินการบริหารจ านวนบุคลากรให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนยึดหลักความ
พอเพียงและประสิทธิภาพเป็นส าคัญ เช่น จัดครูที่ปรึกษาครบทุกชั้น สัดส่วนครูต่อจ านวนนักเรียนมีความ
เหมาะสมตามเกณฑ์ คาบสอนเฉลี่ยของครูมีความเหมาะสม 

7) จัดประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้และครูและบุคลากรทั้งโรงเรียนเดือนละ ๑ ครั้ง 

about:blank
about:blank
http://61.7.241.230/curriculum/
http://61.7.241.230/curriculum/
http://61.7.241.230/curriculum/
http://61.7.241.230/curriculum/
https://drive.google.com/drive/folders/1qfKGenT15Iev5q
https://drive.google.com/drive/folders/1qfKGenT15Iev5q
https://drive.google.com/drive/folders/1qfKGenT15Iev5q
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8) ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค” ทุกปีการศึกษา 
9) ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าและตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบ” 
10) ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education” 
11) การจัดครูเข้าสอนในรายวิชาต่างๆในแต่ละภาคเรียน/ปีการศึกษา จะค านึงถึงสาขาวิชาที่ครูได้

ศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทเป็นส าคัญทุกรายวิชา 
12) การด าเนินการบริหารจ านวนบุคลากรให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนยึดหลักความ

พอเพียงและประสิทธิภาพเป็นส าคัญ เช่น จัดครูที่ปรึกษาครบทุกชั้น สัดส่วนครูต่อจ านวนนักเรียนมีความ
เหมาะสมตามเกณฑ์ คาบสอนเฉลี่ยของครูมีความเหมาะสม 
    ๒.๒ ผลการด าเนินงาน 

1) มีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา ทุกชั้นปี  และมีการเพ่ิมอัตราก าลังครูในหลาย
สาขาวิชา 

2) ครูทุกคนมีการน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยอยู่ในรูปสื่อการสอนและวิจัยในชั้นเรียน 

3) มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ บันทึกหลังสอน และ
นิเทศการสอน 

4) มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างเป็นระบบ โดยการสร้าง
งานวิจัยและการเลื่อนวิทยฐานะ 

5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับ เพ่ือพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  
โดยกิจกรรม PLC และ  วิจัยในชั้นเรียน 

-   โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
1) โครงการพัฒนางานบุคลากร 
2) โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนส าหรับครูและบุคลากร 

-   ผลการด าเนินงาน / กิจกรรม 
จากกระบวนการบริหารและการจัดการส่งผลให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพมากยิ่งขึ้น 
- ระบุข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 
1) รางวัลความส าเร็จ  สถานศึกษา/ผู้บริหาร/คร/ูนักเรียน 
https://drive.google.com/drive/folders/๑I๗dIpyuT_FDOPMXt_KG๕UaO๙๗CHuwkcg 
2) วิทยากรโครงการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัดสตูลร่วมกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
https://drive.google.com/drive/folders/๑F๐G๓rHyfOL๘ZQe-๕o๓em-YId_qzYcrM_ 
3) การเพ่ิมอัตราก าลังตามมติ ก.ค.ศ. 
https://drive.google.com/drive/folders/๑I๗dIpyuT_FDOPMXt_KG๕UaO๙๗CHuwkcg 
4) แบบสรุปชั่วโมงการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๔ (๑๖ พ.ค.๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕)  
https://drive.google.com/drive/folders/๑I๗dIpyuT_FDOPMXt_KG๕UaO๙๗CHuwkcg 
5) รายงานการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

https://drive.google.com/drive/folders/1I7dIpyuT_FDOPMXt_KG5UaO97CHuwkcg
https://drive.google.com/drive/folders/1F0G3rHyfOL8ZQe-5o3em-YId_qzYcrM_
https://drive.google.com/drive/folders/1I7dIpyuT_FDOPMXt_KG5UaO97CHuwkcg
https://drive.google.com/drive/folders/1I7dIpyuT_FDOPMXt_KG5UaO97CHuwkcg
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6) เกยีรติประวัติและรางวัลของผู้บริหารและข้าราชการครู 
https://drive.google.com/drive/folders/๑I๗dIpyuT_FDOPMXt_KG๕UaO๙๗CHuwkcg 

7) ข้อมูลวิทยฐานะของผู้บริหารและข้าราชการครู 
https://drive.google.com/drive/folders/๑I๗dIpyuT_FDOPMXt_KG๕UaO๙๗CHuwkcg 
 

   
ภาพที่ 28 ตัวอย่างรายงานการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 
 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ                                 
๑. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  
๒. กระบวนการ/วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    ๒.๑ กระบวนการ/วิธีการพัฒนา    
  โรงเรียนมีการจัดการสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในโรงเรียนให้มีความปลอดภัย สะอาด สะดวก 
ร่มรื่น  มีการพัฒนาอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องพิเศษต่างๆ และหอพัก ให้มีความสะอาด     
ร่มรื่น น่าอยู่และปลอดภัย ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยมีการจัดซื้อ จัดซ่อมบ ารุง วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์  ภายในห้องเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ ศูนย์กีฬา  หอพัก และมีการจัดบริเวณโรงเรียน 
และหอพัก ปรับปรุง ดูแลรักษา สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้      
ในโรงเรียน 

2.2  ผลการด าเนินงาน 
  จากการด าเนินการข้างต้น ส่งผลให้สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในโรงเรียนมีความปลอดภัย 
สะอาด สะดวก ร่มรื่น  อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องพิเศษต่างๆ และหอพัก ให้มีความสะอาด  
น่าอยู่และปลอดภัย มีบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ วัสดุ อุปกรณ์ ภายในห้องเรียน อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ ศูนย์กีฬา และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีความปลอดภัย เพียงพอ พร้อมส าหรับการใช้งาน  บริเวณ
โรงเรียนและหอพัก มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่ มี
คุณภาพอย่างหลากหลาย โรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดียิ่งกับเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน และหน่วยงาน
ราชการต่างๆ ในการอ านวยความสะดวกในการใช้สถานที่ในการจัดประชุม อบรม   

https://drive.google.com/drive/folders/1I7dIpyuT_FDOPMXt_KG5UaO97CHuwkcg
https://drive.google.com/drive/folders/1I7dIpyuT_FDOPMXt_KG5UaO97CHuwkcg
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- โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน 

1) โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ 
2) โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
3) โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 
4) โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน (Shop ๒) 
5) โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
6) ปรับปรุงสนามบาสเกตบอล 
7) โครงการพัฒนาห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
8) โครงการปรับปรุงโรงอาหาร 
9) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอพัก 
10) โครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ  

   
- ผลการด าเนินงาน / กิจกรรม 
  โรงเรียนมีการพัฒนา ปรับปรุง การจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมทั้งภายในและ รอบๆ บริเวณ
โรงเรียนให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ผ่านการด าเนินการจัดท าโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ โดยสิ่งแวดล้อมภายนอกมีความสะอาด สะดวก เน้นความปลอดภัย การป้องกัน
อุบัติเหตุ การดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ ครุภัณฑ์ในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการของโรงเรียนอยู่ในสภาพที่
ดี ปลอดภัย พร้อมใช้งาน ใช้การได้ ตลอดจนสภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียนมีความสวยงาม ปลอดภัย ร่มรื่น ส่งผล
ให้สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างหลากหลาย 
 
- ระบุข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 

1) ภาพถ่ายการพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และแหล่งเรียนรู้ 
https://drive.google.com/drive/folders/๑xHcqY-WwKQ๔Jm๙FGa_๐ddqFI๐YSXI๘๗ 

2) เอกสารหลักฐานการลงชื่อเข้าใช้ห้องต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1xHcqY-WwKQ4Jm9FGa_0ddqFI0YSXI87
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ภาพที่ 29 อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 

  
ภาพที่ 30 การพัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ และกระบวนการจัดการขยะ 
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ภาพที่ 31 ห้องเรียนคุณภาพ  และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 
 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
๑. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  
๒. กระบวนการ/วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    ๒.๑ กระบวนการ/วิธีการพัฒนา    
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  สตูล มีวิธีการพัฒนาการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้โดยศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของภารกิจทั้ง ๕ กลุ่มงาน และ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา เสนอ
ข้อมูลความต้องการเพื่อจัดเก็บรวบรวมให้คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาไตร่ตรองเหตุผลความจ าเป็นและ
ความส าคัญในการจัดสรรเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ของกลุ่ม
งานในการน าไปใช้จัดกิจกรรมต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามมาตรฐานการศึกษา มีการ
ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน     
      ๒.๒  ผลการด าเนินงาน 
  กระบวนการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
ส่งผลท าให้โรงเรียนมีทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพียงพอโดยกระบวนการจัดการ มีการพัฒนา 
ก ากับ ติดตาม ซ่อมบ ารุงอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ ครูผู้สอน มีความสะดวกในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบจัดการเรียนการสอน เสริมสร้างให้นักเรียนมีส่วนรวมในคิดค้น สร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์แก่
ส่วนรวม บุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มงานต่างๆ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง มีประสิทธิภาพ มี
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ความรวดเร็วในการรับส่งข้อมูลเป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งส่งผลให้นักเรียนได้รับการยกระดับในการเรียนรู้ การ
ฝึกฝนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้ให้นักเรียนได้รับรางวัลในระดับต่างๆ ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพ
นักเรียน โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
  ๑) มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาอย่างเพียงพอ  
  ๒) ครูผู้สอนมีคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งงานการเรียนการสอน 
และงานอื่นๆ ที่รับผิดชอบ 
  ๓) ครูผู้สอนมีสื่อเทคโนโลยี  เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
  ๔) ครูผู้สอนมีการสร้างนวัตกรรม/ เทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  ๕) โรงเรียนมีทะเบียน แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา จ านวนมาก 
  ๖) มีวิธีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
โดยศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของภารกิจทั้ง ๕ กลุ่มงาน และ ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
  ๗) มีกระบวนการจัดการ มีการพัฒนา ก ากับ ติดตาม ซ่อมบ ารุง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ครูผู้สอนมีความสะดวกในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบจัดการเรียน
การสอน  
  ๘) เสริมสร้างให้นักเรียนมีส่วนรวมในคิดค้น สร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม บุคลากร
ทางการศึกษาในกลุ่มงานต่างๆ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง มีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็วในการ
รับส่งข้อมูลเป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งส่งผลให้นักเรียนได้รับการยกระดับในการเรียนรู้ การฝึกฝนผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท าให้ให้นักเรียนได้รับรางวัลในระดับต่างๆ ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพนักเรียน 



 ๙๗ 

 
 
 

 

ภาพที่ 32 กระบวนการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนรู้ 

 
- โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน 

1) โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนส าหรับครูและบุคลากร 
2) โครงการบริการอินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนการสอน  การศึกษาค้นคว้าและการบริการ 
3) โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรด้านสารสนเทศและการสร้างเว็บไซต์ 

 - ผลการด าเนินงาน / กิจกรรม 
จากกระบวนการบริหารและการจัดการส่งผลให้โรงเรียนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 



 ๙๘ 

 
 
 

- ระบุข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 
1) แบบสรุปข้อมูลจ านวนเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ 
  เรียนรู้ 
2) เอกสารสรุปโครงการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3) เอกสารการก ากับติดตาม ซ่อมบ ารุง การจัดเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4) โปรแกรมระบบบริหารงานส านักงานอัตโนมัติ ได้แก่ SMSS, GFMIS, Bookmark ฯลฯ     

สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการ และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
https://drive.google.com/drive/folders/๑mlmIP๙re๕๐zwPYoXXS๓LpI๔nZUV๔XmuU 

5) แพลตฟอร์มการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 
  https://pccst.ac.th/old/pccst_Corona-๑๙-๒๐๒๑.html 

6) ภาพถ่ายการพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และแหล่งเรียนรู้ 
https://drive.google.com/drive/folders/๑xHcqY-WWwKQ๔Jm๙FGa_๐ddqFI๐YSXI๘๗ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1mlmIP9re50zwPYoXXS3LpI4nZUV4XmuU
https://pccst.ac.th/old/pccst_Corona-19-2021.html
https://drive.google.com/drive/folders/1xHcqY-WWwKQ4Jm9FGa_0ddqFI0YSXI87


 ๙๙ 

 
 
 

  

 
 

 

  
ภาพที ่33 การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้                                

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐๐ 

 
 
 

๓. แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
   ๓.๑ สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนาตามประเด็นพิจารณา 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
1) โรงเรียนใช้ระบบบริหารจัดการคุณภาพของ

สถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
ท าให้การบริหารงานครอบคลุมทั้งองคก์ร 

2) โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์  และพันธกิจ 
ที่ชัดเจน 

3) โรงเรียนมีส านักบริหารงานความเป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร์ศึกษา (สบว.) ซึ่งมีภารกิจในการ
บริหารจัดการกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย 

4) โรงเรียนค่อนข้างมีความพร้อมด้านทรัพยากร 
การบริหาร (๔M) 

5) โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับ
หน่วยงาน/องค์กรภายนอกทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

6) ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 
และการจัดท าเครื่องมือวัดและประเมินผล
ร่วมกัน ทั้ง ๑๒ โรงเรียน 

7) ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง โดยมี   
การวางแผนการจัดการเรียนรู้และก าหนด
เป้าหมายที่ชัดเจน และสามารถจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

8) มีวัสดุ  อุปกรณ์  และอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ 
ที่มีความปลอดภัย เพียงพอ พร้อมส าหรับการใช้
งาน 

9) โร งเรี ย น มี อ าค ารสถาน ที่   แห ล่ ง เรี ยน รู้ 
ห้ อ ง เรี ย น  ห้ อ ง พิ เศ ษ ต่ า งๆ  ที่ เห ม าะส ม 
ปลอดภัย และเพียงพอต่อการใช้งาน 

10)  โรงเรียนมี เว็บ ไซต์ ในการ เผยแพร่ข้ อมู ล 
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสนเทศต่างๆ ที่ เป็น
ปัจจุบัน 

11) ครูเป็นวิทยากรโครงการขยายผลองค์ความรู้ทาง
วิชาการและการจัดการเรียนการสอนไปยัง
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ใน
จังหวัดสตูลร่วมกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์

1) รูปแบบการพัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการ 
PDCAA ในแต่ละฝ่ายงานไม่ครบทุกขั้นตอน 

2) การพัฒนาครู บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้าน
วิชาชีพและมีอุดมการณ์ในการพัฒนาโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ 

3) การส่ ง เสริมความร่วมมื อทางวิช าการกับ
ห น่ ว ย งาน ภ าย น อ ก ทั้ ง ใน ป ร ะ เท ศ แ ล ะ
ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 

4) วิธีการ/ แนวทาง ในการพัฒนานักเรียนเพ่ือให้
บรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจให้มาก
ขึ้น 

5) การดูแลให้นักเรียนเข้าถึงสื่อเว็บไซต์ 
      ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ ช่วงวัย และวุฒิภาวะ 
6) การส่ ง เส ริม ให้ ค รู มี สื่ อ ก าร เรี ยน รู้ โด ย ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องกับบริบทของรายวิชามากยิ่งขึ้น 

7) สัญญาณการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 
8) พ้ืนที่สีเขียว และสถานที่พักผ่อนมีน้อย 
 



 ๑๐๑ 

 
 
 

     
   ๓.๒ แผนการด าเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป 

1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการ PDCAA ในแต่ละฝ่ายงานให้ครบทุกขั้นตอน 
2) ส่งเสริมการพัฒนาครู บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและมีอุดมการณ์ในการพัฒนา

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
3) ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่าง

ต่อเนื่อง 
4)   มีวิธีการ/แนวทาง ในการพัฒนานักเรียนเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจให้มากขึ้น 
5) ดูแลให้นักเรียนเข้าถึงสื่อเว็บไซต์ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ ช่วงวัยและวุฒิภาวะ 
6) ส่งเสริมให้ครูมีสื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนการสอนที่

สอดคล้องกับบริบทของรายวิชามากยิ่งขึ้น 
7) เพ่ิมสัญญาณการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมและรวดเร็วมากขึ้น 
8) เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว และสถานที่พักผ่อนให้มากขึ้น 

 ๔. นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดีด้านคุณภาพของผู้เรียน  
1)  แบบอย่างที่ดี : การขับเคลื่อน นิเทศ ติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงาน โดยใช้ปฏิทิน

ประจ าเดือน 
2) แบบอย่างที่ดี : การบริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 
3) นวัตกรรม : รูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วย PCSHSST MODEL 
4) นวัตกรรม : X-Ray & Re-X-Ray 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐๒ 

 
 
 

มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  
(ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ม) 

 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจ านวนนักเรียน ๒๔ คนต่อห้องเรียน 
มีความพร้อมในด้านอัตราก าลังครูผู้สอน ครูผู้สอนมีคุณวุฒิ สอนตรงตามวิชาเอก มีการจัดท าและพัฒนา
หลักสูตร วิเคราะห์หลักสูตร ตามมาตรฐาน จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ (โครงการสอน) รวมทั้งการ
ออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผลร่วมกับกลุ่มโรงเรียนทั้ง ๑๒ แห่ง โดยมีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และ
มหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยงเป็นผู้ให้ค าแนะน าปรึกษา นอกจากนี้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ยังได้รับการพัฒนาองค์
ความรู้ กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยมีผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ 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 าคัญกับทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลาย สอดคล้องกับเนื้อหา/สาระ และ
บริบทของนักเรียน เช่น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ  Active Learning การใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based Learning)  การสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-based Learning)  การทดลอง (Laboratory 
Method)  เป็นต้น ครูมีการเลือกใช้สื่อ เทคโนโลยีที่หลากหลายสอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้  เพื่อให้
นักเรียนเกิดความคิดรวบยอด (Concept)  ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ครูจัดบรรยากาศในชั้น
เรียนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข  เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้นักเรียนมีความ
อยากรู้อยากเห็น อยากแก้ปัญหา อยากแสวงหาค าตอบ  สร้างบรรยากาศท่ีอบอุ่น ปลอดภัย ที่จะท าให้เด็กเป็น
คนกล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าที่จะคิดลองท าสิ่งต่าง ๆ สร้างบรรยากาศที่เป็นอิสระในการท าสิ่งต่าง ๆ ด้วย
ตนเอง และสร้างบรรยากาศแห่งการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน ครูมีการตรวจสอบและประเมินนักเรียนอย่าง
เป็นระบบ และน าผลมาพัฒนานักเรียน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดผล/ประเมินผลที่หลากหลาย สอดคล้อง
กับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  มีการใช้หลักสูตรกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  และ
จัดท าแผนการเรียนรู้ฉบับย่อเพ่ือใช้ร่วมกันทุกรายวิชา  ในแต่ละรายวิชาก าหนดกรอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ที่ชัดเจน มีการประเมินทั้ง K P A  มีการจัดท าข้อสอบกลางภาคและปลายภาคส าหรับใช้ร่วมกัน  
ตลอดจนน าผลการประเมินเป็นข้อมูลสะท้อนกลับไปยังนักเรียน ผู้ปกครอง และน ามาร่วมกันพัฒนานักเรียน
อย่างเป็นระบบ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ มี
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูทั้งในและนอกโรงเรียน  โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ทั้งเรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ สื่อ การวัดผล/ประเมินผล  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับชั้น
เดียวกันจนได้ชิ้นงานบูรณาการของนักเรียน  ดังนั้นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จึงมี
คุณภาพในด้านกระบวนการจัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” 
  โรงเรียนได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยน าหลักสูตรสถานศึกษาลงสู่



 ๑๐๓ 

 
 
 

การปฏิบัติในชั้นเรียนด้วยกระบวนการ PDCA+PLC ดังโมเดลต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 34 แสดงโมเดลกระบวนการจัดเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตร 

 

 

ส่ือ/นวัตกรรม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

 

 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

 

การวดัผล/ประเมนิผล 

 

การวัดผล/ประเมินผล การนิเทศ/ติดตาม 

 
การวิเคราะห์/สรุป 

ผลการจัดการเรียนรู้ 

 

 

PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

 



 ๑๐๔ 

 
 
 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้                                 
๑. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
๒. กระบวนการ/วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    ๒.๑ กระบวนการ/วิธีการพัฒนา   
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ มีการจัดการเรียนที่ครอบคลุมทั้ งความรู้  (K-Knowledge )  กระบวนการ (P-Process)  และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (A-Attitude)  เช่น การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  โดยครูเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญกับทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลาย สอดคล้องกับเนื้อหา/สาระ และ
บริบทของนักเรียน เช่น จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบ  Active Learning การใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based Learning)  การสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-based Learning)  การทดลอง (Laboratory 
Method)  เป็นต้น    
    ๒.๒  ผลการด าเนินงาน 
  ครูร้อยละ ๙๓.๐๐ จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา 
โดยร่วมกันวิเคราะห์หลักสูตรกับกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง ๑๒ แห่ง จัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ฉบับย่อตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์   แล้วจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีเทคนิค/กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ฝึก
การสังเกต ฝึกทักษะการคิดในทุกรูปแบบ เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ เป็นต้น การตั้งค าถาม 
การค้นหาค าตอบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
(Project-Based Learning)  การสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)  การสอนแบบ Inquiry-based 
Learning  การสอนแบบ Role-play  การสอนแบบ Problem-based Learning  การสอนแบบบูรณาการ 
(Integrated Learning) เป็นต้น ครูมีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และมีการ
เผยแพร่ผลงาน/บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก 
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ด าเนินการจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กผู้มี
ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจนกระจายโอกาสและเพ่ิมโอกาสให้กับนักเรียนกลุ่มด้อยโอกาสและขาดแคลนทุน
ทรัพย์ที่กระจายอยู่ในพ้ืนที่ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ได้มีโอกาส
เข้าถึงการเรียนที่มีคุณภาพ  และโรงเรียนมีการให้บริการด้านวิชาการ แก่โรงเรียนในพ้ืนที่บริการ (๔ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้) และจังหวัดใกล้เคียง โดยด าเนินการผ่านโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
  ๑) โครงการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ในจังหวัดสตูล ๑๑ 
โรงเรียน  ซึ่งครูในโรงเรียนเป็นวิทยากรหลักและโรงเรียนเป็นศูนย์อบรมขยายผลให้แก่ครูผู้สอนวิชา
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา เป็นการเปิดโอกาสให้ครูได้พัฒนาความรู้และทักษะส าหรับน าไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการส่ งเสริมและเปิดโอกาสให้
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา     ตอนปลายได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ดีข้ึน ได้ฝึก
การสังเกต ฝึกทักษะการคิด  การตั้งค าถาม และการค้นหาค าตอบด้วยตนเอง เป็นการวางรากฐานทาง



 ๑๐๕ 

 
 
 

วิทยาศาสตร์ที่ดี อีกทั้งยังเป็น  การสร้างผู้น าเครือข่ายในท้องถิ่นที่ช่วยผลักดันให้โรงเรียนต่าง ๆ ตื่นตัวและ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ   รวมถึงโรงเรียนได้มีการลง
พ้ืนที่นิเทศติดตามกับโรงเรียนที่ เข้าร่วมโครงการภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพ่ือน าผลการนิเทศมาร่วมแก้ปัญหาและ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยการด าเนินการจัดอบรมให้กับครูโรงเรียน
ต่าง ๆ ด าเนินการเป็น ๓ ระยะ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นการด าเนินการในรอบระยะที่ ๓  คือ จัดการอบรม  
๒ ครั้ง ในภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ให้กับครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี 
และชีววิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   
  ๒ ) โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ได้มีโอกาสมาใช้ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ ในการท ากิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์  โดยมีครูในโรงเรียนเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง   
 

ตารางท่ี 34  ร้อยละของครูที่จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไป 
                  ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้    

ที ่ รายการ 
ร้อยละการด าเนินงาน 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

๑ ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๒ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active 
Learning  

๙๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๓ ครูมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้/วิจัยในชั้นเรียน ๘๐ ๘๕ ๙๐ 
๔ ครูมีการเผยแพร่ผลงาน/บริการวิชาการ        

กับหน่วยงานภายนอก 
๖๐ ๘๐ ๘๒ 

สรุป ๘๕.๐๐ ๙๑.๒๕ ๙๓.๐๐ 
   ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครูร้อยละ ๙๓.๐๐ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” 
 

 



 ๑๐๖ 

 
 
 

0

20

40

60

80

100

100

90

80

60

100 100

85
80

100 100

90
82

ร้อยละของครูที่จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจรงิและสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

                                             

ภาพที่ 35 แสดงร้อยละของครูที่จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ 
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 
- โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน 

1) โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านศิลปะ  ดนตรี  และนาฏศิลป์ 
2) โครงการส่งเสริมความสามารถทางด้านทักษะกีฬา 
3) โครงการส่งเสริมการอ่าน 
4) โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนการงานอาชีพ 
5) โครงการส่งเสริมกิจกรรมชุมนุม 
6) กิจกรรมส่งเสริมโครงงานวิทยาศาสตร์ 

 
 -  ผลการด าเนินงาน / กิจกรรม 
  จากการด าเนินส่งผลให้ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกราบวิชา ทุกชั้นปีครูทุกคนมีการน า
แผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่ เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ มีการน าผลการ
ประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลย้อนกลับ เพ่ือพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 



 ๑๐๗ 

 
 
 

 
- ระบุข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 

1) หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช ๒๕๕๔         
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๑) 

2) หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช ๒๕๖๐      
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๑) 

3) สาระท้องถิ่นอุทยานธรณีสตูล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สงขลา สตูล 

   
4) ระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
5) แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
6) รายงานการนิเทศ/ติดตามการจัดการจัดการเรียนการสอน  
7) รายงานโครงการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ในจังหวัดสตูล ๑๑ โรงเรียน  
8) ภาพกิจกรรม 

 
 



 ๑๐๘ 

 
 
 

  
ภาพที่ 36 การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์

ภูมิภาค ๑๙-๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐๙ 

 
 
 

  

  

  
 

ภาพที่ 37 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning 
 

 
 
 
   



 ๑๑๐ 

 
 
 

 

  

  

  
ภาพที่ 38 การนิเทศ ติดตามการจัดการจัดการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 
 



 ๑๑๑ 

 
 
 

  

  

  
 

ภาพที่ 39 โครงการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการ และวิธีการจัดการ 
เรียนการสอนไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา         

ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ในจังหวัดสตูล ๑๑ โรงเรียน 
 

 
 



 ๑๑๒ 

 
 
 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้                                                                               
๑. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
๒. กระบวนการ/วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    ๒.๑ กระบวนการ/วิธีการพัฒนา   
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล มีกระบวนการในการส่งเสริมให้ครูใช้สื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ตอบสนองความต้องการของนักเรียน โดยน าสื่อมา
ประกอบการกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย ชัดเจน และสามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียน
สนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนผลิตและใช้
สื่อการสอนที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยสื่อการสอนที่ใช้ ประกอบด้วย ใบ
งาน ใบความรู้ แบบฝึกทักษะ วิดีโอ เกมต่าง ๆ แอปพลิเคชันต่าง ๆ  Google Suite และแบบทดสอบทั้งใน
รูปแบบเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น นอกจากนี้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้
นักเรยีนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เช่น อุทยานธรณีสตูล ครูมีการมอบหมายงานให้นักเรียนจัดท าการศึกษาค้นคว้า
จากศูนย์ข้อมูลสารสนเทศท่ีหลากหลาย เช่น ศูนย์วิทยบริการ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียนรู้พฤกษศาสตร์ ห้อง Fab Lab ห้องอัลฮัมสโตย (ข้าวพื้นเมือง)  Machine Shop  
ป้ายนิเทศบริเวณอาคาร/หน้าชั้นเรียน แผ่นป้ายความรู้  เป็นต้น 
    ๒.๒ ผลการด าเนินงาน 

1) ครูผูส้อนทุกกลุ่มสาระจัดท าแผนการสอนฉบับย่อและและน ามาจัดท าแผนการสอนฉบับเตม็และพิจารณาปัจจัย
ต่าง ๆ เพื่อน ามาผลิตและพัฒนาสือ่ในด้านเนื้อหา การผลิต การน าไปใช้ และการเรยีนรู้ 

2) ครูทุกคนทุกกลุ่มสาระด าเนินการผลิตล าน าเทคโนโลยีต่าง ๆ ไปใช้ประกอบการเรียนการสอน
และประเมินผลการใช้สื่อ 

3) โรงเรียนรวบรวมสื่อและจัดประกวดผลงานประเภทสื่อ 
4) เผยแพร่ผลงานประเภทสื่อของครูผู้สอน 

 

ตารางท่ี 35 ร้อยละของครูที่ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ที ่ รายการ 
ร้อยละการด าเนินงาน 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

๑ ครูผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมทั้งภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๙๐ ๙๕ ๙๕ 

๒ ครูมีการมอบหมายงานให้นักเรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรูต้่าง ๆ 

๙๐ ๙๕ ๙๗ 

สรุป ๙๐ ๙๕ ๙๖ 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครูร้อยละ ๙๖.๐๐ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้   อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม”   
 



 ๑๑๓ 

 
 
 

 
ภาพที่ 40 แสดงร้อยละของครูที่ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

- โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
1) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ 
2) โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนส าหรับครูและบุคลากร 
3) โครงการบริการอินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนการสอน  การศึกษาค้นคว้าและการบริการ 
4) โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรด้านสารสนเทศและการสร้างเว็บไซต์ 

-   ผลการด าเนินงาน / กิจกรรม 
  ครูมีสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน 
         - ระบุข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 

1) คลังสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
https://sites.google.com/pccst.ac.th/academicpcshsst/area/%E๐%B๘%๘๔%E
๐%B๘%A๕%E๐%B๘%๘๗%E๐%B๘%AA%E๐%B๘%AD%E๐%B๘%๘๑%E๐%B
๘%B๒%E๐%B๘%A๓%E๐%B๘%AA%E๐%B๘%AD%E๐%B๘%๙๙ 

https://sites.google.com/pccst.ac.th/academicpcshsst/area/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://sites.google.com/pccst.ac.th/academicpcshsst/area/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://sites.google.com/pccst.ac.th/academicpcshsst/area/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99


 ๑๑๔ 

 
 
 

2) ภาพถ่าย/คลิปวิดีโอ การใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียนการสอน  
https://drive.google.com/drive/folders/๑-๙๙ba๑mYXIVUQ๗ksBTEdbEZyz๔
Keedmc?usp=sharing 

3) แพลตฟอร์มการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 
https://drive.google.com/file/d/๑twzllj๑MQ๘HxVXCAYjvlNuzZpCyQsC
๓๐/view?usp=sharing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1-99ba1mYXIVUQ7ksBTEdbEZyz4Keedmc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-99ba1mYXIVUQ7ksBTEdbEZyz4Keedmc?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1twzllj1MQ8HxVXCAYjvlNuzZpCyQsC30/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1twzllj1MQ8HxVXCAYjvlNuzZpCyQsC30/view?usp=sharing


 ๑๑๕ 

 
 
 

    
มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๑. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
๒. กระบวนการ/วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    ๒.๑ กระบวนการ/วิธีการพัฒนา   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารจัดช้ันเรียนเชิงบวก 

 

สอดคล้องตามโครงสร้างของหลกัสูตร 

 

จัดบรรยากาศในชั้นเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างมีความสุข 

- สร้างบรรยากาศที่ท้าทายกระตุ้นและสนับสนุน
ให้ผู้เรียนมีความอยากรู้อยากเห็น  อยาก
แก้ปัญหา  อยากแสวงหาค าตอบ 

- สร้างบรรยากาศที่อบอุ่น  ปลอดภัย   
มีความเป็นมิตร  กล้าคิด  กล้าตัดสินใจ   
- บรรยากาศที่เป็นอิสระในการท าสิ่งต่าง ๆ ด้วย
ตนเอง  พัฒนาความเป็นตัวของตัวเอง   

- บรรยากาศที่ให้ได้รับความส าเร็จและเรียนรู้ผล
ที่เกิดจากการท าสิ่งต่าง ๆ  
- บรรยากาศแห่งการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน 

- บรรยากาศแห่งความใกล้ชิดสนิทสนมและมี
ความรักใคร่กลมเกลียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
กิจกรรม/กระบวนการ   

ที่ผู้สอนและผู้เรียนก าหนด 
 
 
 

 

 

การทดลอง 

การสาธิต 

การลงมือปฏิบัติจริง 

การท าโครงงาน 

ทัศนศึกษา 

การอภิปราย 

กรณีตัวอย่าง 

สถานการณ์จ าลอง 

ศูนย์การเรียน 

บทเรียนแบบโปรแกรม 

บทบาทสมมติ 
การแสดงละคร 

เกม 

ฯลฯ 
 
 

 

 

ประสบการณ์เรียนรู้  เรียนรู้อย่างมีความสุข 

ผู้เรียนมีความสมบูรณ์และสมดุลทั้งทางร่างกาย สังคม 
อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา 

 



 ๑๑๖ 

 
 
 

    ๒.๒ ผลการด าเนินงาน 
  ผลการด าเนินงานตามโมเดลการบริหารจัดชั้นเรียนเชิงบวก  มีผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 

 
 

  
 
 
 

 วเิคราะห์มาตรฐาน ตัวช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ของหลกัสูตร 

 

 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ หรือ Course Syllabus 

 

ตัวอย่าง 

 



 ๑๑๗ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และส่ือ/นวตักรรมการเรียนรู้ 

 

ตัวอย่าง 

 

 ออกแบบการวดัผล/ประเมินผลด้วยวธีิการทีห่ลากหลาย 

 

ตัวอย่าง 

 



 ๑๑๘ 

 
 
 

 
 
 

       กิจกรรมแนะแนว 

 
 

กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน 

 
 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

 
 
 
 
 
 
 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียนทีส่่งเสริมทกัษะการคิด การปฏิบัติจริง และประยุกต์ใช้ในชีวติจริงได้ 

 

 



 ๑๑๙ 

 
 
 

กิจกรรมพัฒนาจิตสานึกความเป็นไทยและความเป็นประชาธิปไตย 

 
 
ตารางท่ี 36  ร้อยละของครูที่มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  

ที ่ รายการ 
ร้อยละการด าเนินงาน 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

ปีการศึกษา  
๒๕๖๔ 

๑ ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๕.๐๐ 
๒ นักเรียนรักท่ีจะเรียนรู้ และเรียนร่วมกันอย่างมี

ความสุข 
๑๐๐ ๑๐๐ ๙๕.๐๐ 

สรุป ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๕.๐๐ 
  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครูร้อยละ ๙๕.๐๐  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก อยู่ในระดับคุณภาพ 
“ยอดเยี่ยม”   
 
- โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน 

1) การส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี คนมีวินัย คนเก่ง และคนมีความสุข  
2)  การจัดการเรียนการสอนรายคาบ เพื่อมุ่งพัฒนาความรู้คู่วินัยและคุณธรรม 
3) คลินิกวิชาการ ตามความต้องการพัฒนา (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี 

ชีววิทยา และภูมิศาสตร์) 
4) กิจกรรม PCSHSST – REIMEI Language and Culture Exchange Program (๒๐๒๑) . 

ผ่านระบบ Zoom Meeting 
5) ค่ายอิสลามน าชีวิต 
6) ค่ายพุทธบุตร 
7) กิจกรรมการฟังบรรยายด้านต่าง ๆ  
8) ค่ายวิชาการ 
9) กิจกรรมบันทึกการอ่าน 
10) กิจกรรม STEM Online Exchange Activity โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียน 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล กับ Sendai KOSEN ประเทศญี่ปุ่น      
     
 - ผลการด าเนินงาน / กิจกรรม 

ครูทุกคนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่เป็นระบบ จัดท าเอกสารชั้นเรียนอย่างถูกต้องและครบถ้วน มี
การวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล และน าผลการวิเคราะห์นักเรียนไปออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับความสามารถ ความต้องการ และสภาพบริบทของนักเรียน มีการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็น



 ๑๒๐ 

 
 
 

ระบบ โดยมีการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองนักเรียนในหลายช่องทาง ได้แก่ ทางโทรศัพท์ ทาง Facebook กลุ่ม 
Line ผู้ปกครอง และการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ครูทุกคนด าเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
แล้วจัดท าข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนเป็นรายบุคคล ส าหรับน ามาใช้ในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   

- ระบุข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 
1) หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช ๒๕๕๔ (ฉบับ

ปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
2) หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๑)  
3) แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ (Course Syllabus) กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย 
4) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา (Lesson Plan)  
5) แพลตฟอร์มการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 
6) กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active teaching & Learning 
7) ภาพถ่าย /คลิปวิดีโอ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active teaching & 

Learning 
8) ภาพถ่าย/คลิปวิดีโอ การใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียนการสอน 
9) ภาพถ่าย/ คลิปวิดีโอ การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ 
10) สื่อการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับการประยุกต์ให้มีความประหยัด เหมาะสม คุ้มค่า สามารถ

น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
11) เครื่องมือวัดและประเมินผลรายวิชา 
12) บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
13) ข้อเสนอแนะหลังแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา   
14) แบบบันทึกผลการเรียนประจ าวิชา 
15) รายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
16) เอกสารสรุปผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  
17) ภาพการใช้สื่อฯภาพการใช้แหล่งเรียนรู้รายงานข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
18) ตารางการนิเทศการจัดการเรียนการรู้รายวิชารายงานการนิเทศ/ติดตามการจัดการเรียนรู้ 
19) ภาพถ่ายการนิเทศการจัดการเรียนการสอน/ติดตามการจัดการเรียนรู้ 
20) เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
21) บันทึกการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
22) รายงานการด าเนินงานโครงการคลินิกวิชาการภาพถ่าย/ คลิปวิดีโอ  
23) ตารางการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
24) แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC 
25) ภาพถ่ายกิจกรรม PLC สะท้อนปัญหาการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 
26) รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน/พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการวัดผล 



 ๑๒๑ 

 
 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๑. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
๒. กระบวนการ/วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    ๒.๑ กระบวนการ/วิธีการพัฒนา   
  โรงเรียนได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยน าหลักสูตรสถานศึกษาลงสู่
การปฏิบัติในชั้นเรียนด้วยกระบวนการ PDCA + PLC ดังต่อไปนี้  

1) Plan การด าเนินการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาร่วมกับการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลแล้ว  
น าผลการวิเคราะห์มาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมถึงออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
ทีห่ลากหลายและพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมส าหรับจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดและลงมือปฏิบัติจริง
ในลักษณะ Active Learning และสามารถน าไปประยุกต์ในชีวิตจริงได้ 

2) Do การน าสื่อ/นวัตกรรมมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบ
ไว้อย่างเหมาะสมกับบริบทของนักเรียน และบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกอย่างเป็นระบบ 

3) Check การวัดผล/ประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายและสอดคล้องกับกิจกรรม
การเรียนรู้ รวมถึงการ นิเทศ/ติดตามการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

4) Act การวิ เคราะห์ /สรุปผลการจัดการเรียนรู้ส าหรับน าข้อมูลไปปรับปรุง /
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 

5) การรวมกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน ด้วยกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสะท้อนข้อมูล/
ข้อคิดเห็นส าหรับน ามาพัฒนาการ จัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
    ๒.๒ ผลการด าเนินงาน 
  ครูทุกคนมีการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเป็นระบบ แบ่งสัดส่วนของ
การประเมินผลก่อนกลางภาค กลางภาค หลังกลางภาค และปลายภาคอย่างชัดเจน ในแผนการจัดการเรียนรู้
และแผนการประเมินผลการเรียนฉบับย่อ (Course Syllabus) ครูทุกคนใช้เครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผล
ที่หลากหลาย เหมาะสม/สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การทดสอบด้วยแบบทดสอบกลางภาคและ
ปลายภาคที่มีคุณภาพ ซึ่งจัดท าร่วมกันกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง ๑๒ แห่ง และผ่าน
การตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจากนี้มีการประเมินจากการปฏิบัติจริง (Performance Assessment)
และการประเมินชิ้นงาน มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน และแจ้งผลการประเมินให้ผู้ปกครองทราบ เพ่ือให้
พัฒนา/ยกระดับคุณภาพนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒๒ 

 
 
 

 ตารางท่ี 37 ร้อยละของครูที่มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ที ่ รายการ 
ร้อยละการด าเนินงาน 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

๑ ครูออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนอย่างเป็นระบบ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๙๕.๐๐ 

๒ ครูใช้เครื่องมือและวิธีการวัดผล/ประเมินผลที่
เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๙๗.๐๐ 

๓ ครูให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนและผู้ปกครอง 
เพ่ือน าผลมาพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

๑๐๐ ๑๐๐ ๙๕.๐๐ 

สรุป ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๖.๐๐ 
  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครูร้อยละ ๙๖.๐๐  มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม”  
 

- โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
1) โครงการการออกแบบและจัดท าแบบทดสอบเพ่ือประเมินศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ

ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีศักยภาพสูงตามหลักสูตรกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
2) กิจกรรมจัดท าข้อสอบมาตรฐานกลางกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
3) กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 - ผลการด าเนินงาน / กิจกรรม 
 จากกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญท าให้ครูร้อยละ ๙๕.๐๐  มีการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม”  
- ระบุข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 

1) ระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
https://drive.google.com/file/d/๑qo๓W๑MtVCUZt๙-Mf๔BWT_fLv๖xH๘
uCMA/view?usp=sharing 

2) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา (Lesson Plan) https://drive.google.com/drive/folders/๑-
rTA๕qxo๑C๙๕sDDltCcmuHPIAF๑๖fyg๑?usp=sharing 

3) เครื่องมือวัดและประเมินผลรายวิชาhttps://drive.google.com/drive/folders/๑InMCSXbR
๙๐vM๒BROBW๒YgrI๒RQOrxzzC?usp=sharing 

4) แบบบันทึกผลการเรียนประจ าวิชาhttps://drive.google.com/drive/folders/๑
kVTjAEWNgdkvPDxqOGUguMRLfLrusjyP?usp=sharing 

5) แบบบันทึกติดตามการเรียนการสอนhttps://drive.google.com/drive/folders/๑Up-๐
EKL_zvq๘PodW๔-๑CG_uRfK๑TrZ๔๔?usp=sharing 

6) ตารางการนิเทศการจัดการเรียนการรู้รายวิชาhttps://drive.google.com/drive/folders/๑
rRYJmkqqGqLCEPpR๒๙๐Efvi_mas๖wfLP?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1qo3W1MtVCUZt9-Mf4BWT_fLv6xH8uCMA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qo3W1MtVCUZt9-Mf4BWT_fLv6xH8uCMA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-rTA5qxo1C95sDDltCcmuHPIAF16fyg1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-rTA5qxo1C95sDDltCcmuHPIAF16fyg1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1InMCSXbR90vM2BROBW2YgrI2RQOrxzzC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1InMCSXbR90vM2BROBW2YgrI2RQOrxzzC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kVTjAEWNgdkvPDxqOGUguMRLfLrusjyP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kVTjAEWNgdkvPDxqOGUguMRLfLrusjyP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Up-0EKL_zvq8PodW4-1CG_uRfK1TrZ44?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Up-0EKL_zvq8PodW4-1CG_uRfK1TrZ44?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rRYJmkqqGqLCEPpR290Efvi_mas6wfLP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rRYJmkqqGqLCEPpR290Efvi_mas6wfLP?usp=sharing


 ๑๒๓ 

 
 
 

7) ภาพถ่ายการนิเทศการจัดการเรียนการสอนhttps://drive.google.com/drive/folders/๑
OOxNGUA๔aljRaVlU-XuLiN_๘KKSoQ๔Kk?usp=sharing 

8) เกียรติบัตรครูจัดการเรียนการสอนครบ ๑๐๐ เปอร์เซน็ต์https://drive.google.com/file/d/๑
NLjQKQ๓HY๐DyaEEy๐vK๘v-QbxYwc๐UCX/view?usp=sharing 

9) เอกสารสรุปผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
https://drive.google.com/drive/folders/๑f_๙OpNmIxgEyk-rKrqd๒
VvhyhxzwJXEZ?usp=sharing 

10) หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช ๒๕๕๔      
(ฉบบัปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๑) 

11) หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๑) 

12) แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
13) รายงานการนิเทศ/ติดตามการจัดการจัดการเรียนการสอน 
14) รายงานโครงการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้                                 
๑. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
๒. กระบวนการ/วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    ๒.๑ กระบวนการ/วิธีการพัฒนา   
  ครูทุกคนรวมกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเกี่ยวกับปัญหาที่
เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาระงานของนักเรียน ทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และระดับสาย
ชั้น ภายในโรงเรียน ในวันศุกร์ จ านวน ๑ คาบ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม PLC ร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น 
กิจกรรม PLC ระหว่างครูผู้สอนในสาขาวิชาเดียวกันของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง ๑๒ 
แห่ง  และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยร่วมจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ สังเกตการสอน สะท้อนผลการ
สังเกตการสอน  พัฒนาสื่อ/นวัตกรรม  และแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน นอกจากนี้ครูทุกคนได้รับการพัฒนา
ความรู้ที่ตรงกับความต้องการของตนเองและโรงเรียน และน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียน 
การสอน และขยายผลไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสตูล 
    ๒.๒ ผลการด าเนินงาน 

1) ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา 
2) ครูทุกคนมีการน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
3) มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
4) มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างเป็นระบบ 
5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับ เพ่ือพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1OOxNGUA4aljRaVlU-XuLiN_8KKSoQ4Kk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OOxNGUA4aljRaVlU-XuLiN_8KKSoQ4Kk?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NLjQKQ3HY0DyaEEy0vK8v-QbxYwc0UCX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NLjQKQ3HY0DyaEEy0vK8v-QbxYwc0UCX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1f_9OpNmIxgEyk-rKrqd2VvhyhxzwJXEZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1f_9OpNmIxgEyk-rKrqd2VvhyhxzwJXEZ?usp=sharing


 ๑๒๔ 

 
 
 

ตารางท่ี 38  ร้อยละของครูที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง 
                 การจัดการเรียนรู้ 

ที ่ รายการ 
ร้อยละการด าเนินงาน 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

๑ มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครู เพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๒ นวัตกรรมที่เกิดจากกิจกรรม PLC ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
สรุป ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครูทุกคน (ร้อยละ ๑๐๐)  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม”   
 
-  โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน 

1) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2) การประชุมเชิงปฏิบัติการการคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบกลางภาคและปลายภาคของครู    

กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
3) การนิเทศการจัดการเรียนรู้ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
 - ผลการด าเนินงาน / กิจกรรม 

จากกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญท าให้ครูทุกคน (ร้อยละ ๑๐๐ )            
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับ
คุณภาพ “ยอดเยีย่ม”   
  - ระบุข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 

1) รายงานสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Professional Learning Community :PLC) 
https://drive.google.com/file/d/๑n๔GTJdWd๕N๒๔WfN๐wcjCZh๗๙RoFJ
๐๒๖๒/view?usp=sharing 

2) แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC https://drive.google.com/drive/folders/๑l๙B๔๓
dJ๗B๑SP๒๕๓oY-ObLgBY๐AGJGxGM?usp=sharing 

3) รายงานการนิเทศ/ติดตามการจัดการเรียนรู้ https://drive.google.com/drive/folders/๑
OOxNGUA๔aljRaVlU-XuLiN_๘KKSoQ๔Kk?usp=sharing 

4) รายงานสรุปผลการด าเนินงานการคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค           
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยhttps://drive.google.com/file/d/๑๑Po๙
tv-mM๗vnCQcBGJIeebzw๒๒gkVwgA/view?usp=sharing 

5) แบบบันทึกการพัฒนาผู้เรียน 
6) ภาพถ่าย/วีดีทัศน์ 

 

https://drive.google.com/file/d/1n4GTJdWd5N24WfN0wcjCZh79RoFJ0262/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n4GTJdWd5N24WfN0wcjCZh79RoFJ0262/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1l9B43dJ7B1SP253oY-ObLgBY0AGJGxGM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1l9B43dJ7B1SP253oY-ObLgBY0AGJGxGM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OOxNGUA4aljRaVlU-XuLiN_8KKSoQ4Kk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OOxNGUA4aljRaVlU-XuLiN_8KKSoQ4Kk?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11Po9tv-mM7vnCQcBGJIeebzw22gkVwgA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11Po9tv-mM7vnCQcBGJIeebzw22gkVwgA/view?usp=sharing


 ๑๒๕ 

 
 
 

  
 

  
 

  
ภาพที่ 41 การนิเทศการจัดการเรียนรู้ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒๖ 

 
 
 

๓. แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
   ๓.๑ สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนาตามประเด็นพิจารณา 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
1) เป้ าหมายของหลักสูตรส่งเสริมให้นักเรียนมี

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของความ
เป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นและนักพัฒนา
ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท า
ให้ครูสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้ เรียนเป็นส าคัญ  ส่งเสริมทักษะการคิด การ
ปฏิบัติจริง  และสามารถน าความรู้/ทักษะไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 

2) ครูรวมกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ร่วมกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชา 
ในกิจกรรมการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ และ
การออกข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค เพ่ือใช้
ร่วมกันกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัยทั้ง ๑๒ แห่ง ท าให้ครูมีความม่ันใจในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 

3) การบริการทางวิชาการ โดยครูในโรงเรียนเป็น
วิทยากรให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
กับครูโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดสตูล และจังหวัด
ใกล้เคียง และบริการให้นักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ 
มาใช้ห้ องปฏิบั ติการทางวิทยาศาสตร์  เพ่ื อ
ทดลอง/ท ากิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 

4) โรงเรียนมีความพร้อมทางด้านงบประมาณในการ
สนับสนุนใช้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

5) ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  และมีการจัดชั้นเรียนเชิงบวกที่สอดคล้อง
ตามโครงสร้างของหลักสูตร 

6) ครูรวมกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ร่วมกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชา 

1) การพัฒนาครูให้มีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ และ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 

2) การพัฒนาครูด้านการจัดท าสื่อ /นวัตกรรม /
เทคโนโลยีที่ส่งเสริมการจัด การเรียนการสอนที่
เน้ นผู้ เรี ยน เป็ นส าคัญ ให้ สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

3) การน าความรู้ที่ได้รับในห้องเรียน ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างหลากหลาย 
 

 

     
 
 



 ๑๒๗ 

 
 
 

   ๓.๒ แผนการด าเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป 
1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ/ส่งเสริมให้ครูมีผลงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มี

ประสิทธิภาพ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าสื่อ/นวัตกรรม/เทคโนโลยีที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
3) เพ่ิมการจัดการเรียนรู้ด้วยทักษะกระบวนการแบบผสมผสานการเรียนรู้ที่หลากหลาย  และเพ่ิม 

การฝึกท าข้อสอบการคิดวิเคราะห์ขั้นสูง  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการสอบ    
O-NET 

4) การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
5) ส่งเสริมให้กลุ่มสาระการเรียนรู้มีการนิเทศการสอนแบบเต็มรูปแบบ 
6) ส่งเสริมให้ครูได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ   .     

๔. นวัตกรรม/ วิธีปฏิบัติที่ดีด้านคุณภาพของผู้เรียน  
1)  แบบอย่างที่ดี : การจัดการเรียนการสอนรายคาบครบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์    
2) แบบอย่างที่ดี : ระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางกลุ่มโรงเรียน

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
3) แบบอย่างที่ดี : การขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนด้าน

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
4) นวัตกรรม : โมเดลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (PLC + PDCA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒๘ 

 
 
 

 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เป็นโรงเรียนวิท ยาศาสตร์สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  บริหารจัดการในลักษณะกลุ่มโรงเรียน  ภายใต้การก ากับของส านัก
บริหารความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา (สบว.) มีภารกิจในการจัดการศึกษาด้วยหลักสูตรเฉพาะ ส าหรับผู้
มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เพ่ิมเติมคือมาตรฐานความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้เพ่ือพัฒนานักเรียน
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไปสู่ความเป็นนักวิจัย  นักประดิษฐ์  นักคิดค้น 
ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่มีความสามารถระดับสูงเทียบเคียงกับนักวิจัยชั้นน าของ
นานาชาติ มีจิตวิญญาณมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ  มีเจตคติที่ดีต่อเพ่ือนร่วมโลกและ ธรรมชาติ  สามารถสร้าง
องค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับประเทศชาติ  และ สังคมไทยในอนาคต  ช่วย
พัฒนาประเทศชาติให้สามารถด ารงอยู่และแข่งขันได้ในประชาคมโลก  เป็นสังคมผู้ผลิตที่ มีมูลค่าเพ่ิมมากขึ้น  
สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  สังคมแห่งคุณภาพและแข่งขันได้  และสังคมที่ยั่งยืน พอเพียง  มี
ความสมานฉันท์เอ้ืออาทรต่อกัน ปัจจัยหรือเงื่อนไขที่จะท าให้การด าเนินงานของโรงเรียนบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ เช่น มี
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกนักเรียนมีความเที่ยงและมีความเชื่อถือได้ เป็นไปตามหลักวิชาการ นักเรียนที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนตามโครงการนี้เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่าง
แท้จริง  มีหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นเป็นการเฉพาะส าหรับนักเรียนซึ่ง
เป็นหลักสูตรที่สนองตอบต่อความสามารถและความต้องการของนักเรียนเป็นรายบุคคล  ช่วยให้นักเรี ยน
ค้นพบตนเอง ว่ามีความถนัดและความสนใจทางด้านใด  มีความรู้ความเข้าใจถึงธรรมชาติและลักษณะของ
อาชีพที่หลากหลาย  โดยเฉพาะอาชีพที่ต้องใช้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติงาน และอาชีพของการเป็นนักวิจัย  นักประดิษฐ์ นักคิดค้น  ด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  มีครู  มีการบริหารจัดการ  และมีทรัพยากรสนับสนุนที่เหมาะสมเพียงพอ  ครูและผู้บริหารมี ความ
ตระหนัก  มีความรู้ความเข้าใจ  มีความเชื่อ  มีศรัทธา  เห็นคุณค่าและความส าคัญของการจัดการศึกษา
ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีความรู้  มีความสามารถและมีทักษะในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนมีอุดมการณ์และคุณลักษณะตาม
อุดมการณ์และเป้าหมายใน การพัฒนานักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง ตามรายละเอียด  ดังนี้ 
โรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนได้รับทุนการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ทุนการศึกษาต่อทางด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเป็นนักวิจัยตาม
เป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์  โรงเรียนมีนโยบายในการส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการต่างๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยด าเนินการผ่านโครงการต่างๆ และสนับสนุนการฝึกซ้อม
นักเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับต่างๆ ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสใน
การประกวดโครงงานในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ โดยการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นนักเรียนโดยการพาไปดู

มาตรฐานท่ี ๔  ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์  
(ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ม) 



 ๑๒๙ 

 
 
 

การจัดแสดงโครงงานในเวทีต่างๆ  ประชาสัมพันธ์  และรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมประกวดโครงงานในเวทีต่างๆ
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนมีความสุขในการท าโครงงานและอยากพัฒนา
โครงงานให้สามารถน าไปเข้าร่วมประกวดในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติให้มากขึ้น โรงเรียนมีนโยบายในการ
ส่งเสริมให้ครูได้จัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active Teaching & Learning โดยด าเนินการให้ครูทุกคนส่ง
แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Teaching & Learning แล้วน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จริงในห้องเรียน
จริง ซึ่งเน้นกระบวนการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้เป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน สนับสนุนให้ครูมี
การจัดการเรียนการสอนที่ใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียนการสอน มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการในประเทศ และต่างประเทศผ่านกิจกรรม และโครงการที่เก่ียวข้อง และส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับ
การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ โดยการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม สร้างความเข้าใจและตระหนัก
ถึงความส าคัญของโครงการ สอวน . เพ่ือพัฒนาการศึกษาสู่ระดับนานาชาติต่อไป จากกระบวนการพัฒนา
ดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ประเมินผลความเป็นเลิศทางวิชาการตาม
เป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ในระดับ “ยอดเยี่ยม” 
 
มาตรฐานที่ ๔  ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
๔.๑ ทุนการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ                 
๑. ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
๒. กระบวนการ/วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    ๒.๑ กระบวนการ/วิธีการพัฒนา   
  โรงเรียนมีนโยบายให้งานแนะแนวและงานวิเทศสัมพันธ์ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการรับสมัคร
ทุนการศึกษาต่อของหน่วยงานหรือสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบและสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือรับทุนฯ ดังกล่าวนอกจากนี้โรงเรียนยังสนับสนุนให้
สถาบันการศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศ ที่มีโครงการทุนการศึกษาต่อได้เข้าพบกับนักเรียนโดยตรง 
ท าให้นักเรียนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจนและรวดเร็ว ส่งผลให้นักเรียนได้รับทุนการศึกษาต่อเพ่ิมมากข้ึน
ทุกปี 
     ๒.๒ ผลการด าเนินงาน   

1) ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดแทรกและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อทั้งในและ
ต่างประเทศ 

2) มีการน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ผ่านการแนะแนวจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ โดยตรง 

3) มีการท าแบบประเมินและแบบทดสอบความถนัดและความสนใจในการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพในอนาคต 

4) น าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด 
ของนักเรียน 

5) แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน   
 

-  โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
๑) กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแนะแนว 



 ๑๓๐ 

 
 
 

๒) กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 - ผลการด าเนินงาน / กิจกรรม 

จ านวนนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกฯ และได้รับทุนการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ   
เพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

 - ระบุข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 
1) แบบสรุปจ านวนทุนการศึกษาต่อของนักเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HTZJgIUIHYCJIWlCajUXJ7aKrmnBhZ2NCarH3iCKwz
8/edit?usp=sharing 

2) ภาพถ่าย 
 
มาตรฐานที่ ๔  ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
๔.๒ ผลงาน/ โครงงานนักเรยีนที่ได้รับจากการแข่งขันในระดับชาติ 
๑. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
๒. กระบวนการ/วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    ๒.๑ กระบวนการ/วิธีการพัฒนา   
  โรงเรียนมีรูปแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนเป็นนักคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรโดย
บูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM) ในการ
เชื่อมโยงหรือแก้ปัญหาในชีวิตจริง ผ่านกระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยมี นโยบายในการส่งเสริม
ให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยด าเนินการ ดังนี้  

1) ส่งเสริมโครงการสนับสนุนการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ในระดับต่าง ๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

2) จัดงานการน าเสนอโครงงานนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑          
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ The ๑st PCSHS Science Symposium ๒๐๒๑ เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสในการ
น าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์โดยใช้ภาษาอังกฤษในการน าเสนอ ทั้งแบบปาก
เปล่าและแบบโปสเตอร์ 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกซ้อมนักเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับต่าง ๆ 

4) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคล 

5) ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ คิดค้น และนักพัฒนาด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

6) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือน าไปสู่
การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
    ๒.๒ ผลการด าเนินงาน 

 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล มีผลการด าเนินงานในการพัฒนากิจกรรมความ
ร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ โดยใช้หลัก P-D-C-A-A ดังนี้ 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HTZJgIUIHYCJIWlCajUXJ7aKrmnBhZ2NCarH3iCKwz8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HTZJgIUIHYCJIWlCajUXJ7aKrmnBhZ2NCarH3iCKwz8/edit?usp=sharing


 ๑๓๑ 

 
 
 

1) มีการวางแผนการด าเนินและก าหนดเป้าหมายเพ่ือส่งเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเป็นระบบ โดยมี
ก าหนดการใช้หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคร่วมกัน ซึ่งได้วางแผนการสร้างหลักสูตรเพ่ือสนับสนุนการ
สร้างคุณลักษณะของนักเรียนตามอุดมการณ์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบโดยเริ่ม จากวิชาการ
สืบเสาะและธรรมชาติทางวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ เมื่อนักเรียนมีความพร้อม จึง
น าเข้าสู่วิชาโครงงาน มีการวางแผนด าเนินการภายใต้โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมาย
ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ เช่น โครงการค่ายวิชาการและฝึกประสบการณ์งานวิจัย โครงการส่งเสริมโครงงาน
และนวัตกรรมและน าเสนอผลงานวิจัยและงบประมาณในการสนับสนุน 

2) มีการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนที่ก าหนดขึ้น อาศัยเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ และต่างประเทศ โดยมีฝ่ายบริหารให้การสนับสนุน 

3) มีการสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมนั้นๆ ทุกครั้ง โดยประชุมหลังจากเสร็จกิจกรรมนั้น ๆ 
ทันที เพื่อระบุปัญหาหรือข้อผิดพลาดในแต่ละกิจกรรม โดยมีรางวัลและผลความส าเร็จที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี
การศึกษา 

4) น าผลการประเมินกิจกรรมแต่ละครั้งมาปรับปรุงในการจัดกิจกรรมครั้งถัดมา และต่อไปในปี
การศึกษาถัดไป 

5) มีการน าเสนอผลการจัดกิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ 
- จดมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน (รายวัน) 
- Facebook Page งานส่งเสริมความเป็นเลิศด้านโครงงาน วิจัยและนวัตกรรม โรงเรียน

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
- Facebook Page โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
- YouTube  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

-  โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
1) โครงการส่งเสริมนักเรียนแข่งขันทักษะวิชาการและการน าเสนอผลงานวิจัยภายในประเทศ 
2) อบรมการน าเสนอผลงานวิจัย โครงงาน และนวัตกรรม 
3) โครงการเรียนรู้ผ่านสะเต็มศึกษา 
4) โครงการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายฝึกทักษะวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัย

แห่งชาติ สวทช. ภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๖๔ (ออนไลน์) 
5) โครงการค่ายวิชาการ (ค่ายฝึกประสบการณ์งานวิจัย) 

 - ผลการด าเนินงาน / กิจกรรม 
โครงงานที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมประกวดในเวทีระดับชาติ ดังนี้ 
1) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมส าหรับนักเรียน ครั้งที่ ๒ และ

งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ครั้ง
ที่ ๓๖ ตั้งแต่วันที่๘ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน จ านวน ๑ 
โครงงาน และรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง จ านวน ๓ รางวัล 

2) โครงการ Prime Minister’s Science Award ๒๐๒๑  รอบคัดเลือกจัดโดยกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ผ่านการคัดเลือกให้น าเสนอผลงานในรอบชิงชนะเลิศได้รับ
ทุนการศึกษาจ านวน ๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๕ โครงงาน 



 ๑๓๒ 

 
 
 

3)  การแข่ งขัน โครงการ GPSC Young Social Innovator ๒๐๒๑  รอบชิ งชนะเลิศ  ชิ งถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 
๕-๖ มีนาคม ๒๕๖๕  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงและเงินสนับสนุน ๑๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๑ โครงงาน 

4)  การประกวดโครงการนวัตกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคต ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน   ได้รับรางวัลเหรียญเงินและเงินสนับสนุน ๑๐ ,๐๐๐ 
บาท    จ านวน ๓ โครงงาน 

5)  การประกวดนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะ (Innovation for Waste to Energy) จัดโดย
มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมกับส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับ
รางวัลรางวัลชนะเลิศพร้อมเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๑ โครงงาน และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ 
พร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๑ โครงงาน 

6)  การน าเสนอโครงงานนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ The ๑st PCSHS Science Symposium ๒๐๒๑ ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่าน
ระบบออนไลน์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง จ านวน ๒ โครงงาน รางวัลเหรียญเงินจ านวน ๙ โครงงาน รางวัล
เหรียญทองแดงจ านวน ๕ โครงงาน  รางวัล Special Award ด้านการน าเสนอยอดเยี่ยม ๑ โครงงาน รางวัล
เหรียญเงินและรางวัล Special Award ด้านความคิดสร้างสรรค์ จ านวน ๑ โครงงาน 

- ระบุข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 
1) สรุปผลการแข่งขันรายการต่าง ๆ 
2) ภาพกิจกรรม 
3) Facebook Page งานส่งเสริมความเป็นเลิศด้านโครงงาน วิจัยและนวัตกรรม โรงเรียน 
     วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

 

  
ภาพที่ 42  สรุปผลการแข่งขันรายการต่าง ๆ ภาพที่ 43  ภาพกิจกรรม 

 

 
ภาพที่ 44  Facebook Page งานส่งเสริมความเป็นเลิศด้านโครงงาน วิจัยและนวัตกรรม  

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 



 ๑๓๓ 

 
 
 

 
มาตรฐานที่ ๔  ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
๔.๓ ผลงาน/ โครงงานนักเรียนที่ได้รับจากการแข่งขันในระดับนานาชาติ                                 
๑. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
๒. กระบวนการ/วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    ๒.๑ กระบวนการ/วิธีการพัฒนา   

โรงเรียนมีรูปแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนเป็นนักคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกร โดย
บูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM) ในการ
เชื่อมโยงหรือแก้ปัญหาในชีวิตจริง ผ่านกระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยมีนโยบายในการส่งเสริม
ให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยด าเนินการ ดังนี้  

๑) ส่งเสริมโครงการสนับสนุนการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ในระดับต่าง ๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

๒)   จัดงานการน าเสนอโครงงานนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑      
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ The ๑st PCSHS Science Symposium ๒๐๒๑ เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสในการ
น าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์โดยใช้ภาษาอังกฤษในการน าเสนอ ทั้งแบบปาก
เปล่าและแบบโปสเตอร์ 

๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกซ้อมนักเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการระดับต่าง ๆ 

๔)  ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคล 

๕) ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ คิดค้น และนักพัฒนาด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

๖) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือ
น าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 

๒.๒ ผลการด าเนินงาน 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล มีผลการด าเนินงานในการพัฒนากิจกรรมความ

ร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ โดยใช้หลัก P-D-C-A-A ดังนี้ 
๑)   มีการวางแผนการด าเนินและก าหนดเป้าหมายเพ่ือส่งเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเป็นระบบ โดยมี

ก าหนดการใช้หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคร่วมกัน ซึ่งได้วางแผนการสร้างหลักสูตรเพ่ือสนับสนุนการ
สร้างคุณลักษณะของนักเรียนตามอุดมการณ์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากวิชาการ
สืบเสาะและธรรมชาติทางวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ เมื่อนักเรียนมีความพร้อม    
จึงน าเข้าสู่วิชาโครงงาน มีการวางแผนด าเนินการภายใต้โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตาม
เป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ เช่น โครงการค่ายวิชาการและฝึกประสบการณ์งานวิจัย โครงการส่งเสริม
โครงงานและนวัตกรรมและน าเสนอผลงานวิจัยและงบประมาณในการสนับสนุน 

๒)   มีการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนที่ก าหนดขึ้น อาศัยเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ และต่างประเทศ โดยมีฝ่ายบริหารให้การสนับสนุน 



 ๑๓๔ 

 
 
 

๓)   มีการสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมนั้นๆ ทุกครั้ง โดยประชุมหลังจากเสร็จกิจกรรมนั้น ๆ 
ทันที เพื่อระบุปัญหาหรือข้อผิดพลาดในแต่ละกิจกรรม โดยมีรางวัลและผลความส าเร็จที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี
การศึกษา 

๔)   น าผลการประเมินกิจกรรมแต่ละครั้งมาปรับปรุงในการจัดกิจกรรมครั้งถัดมา และต่อไปในปี
การศึกษาถัดไป 

๕)   มีการน าเสนอผลการจัดกิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ 
- จดมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน (รายวัน) 
- Facebook Page งานส่งเสริมความเป็นเลิศด้านโครงงาน วิจัยและนวัตกรรม โรงเรียน

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
- Facebook Page โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
- YouTube  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

- โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
1) โครงการส่งเสริมนักเรียนแข่งขันทักษะวิชาการและการน าเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ 
2) การประกวด แข่งขัน และน าเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ (onsite) 
3) การประกวด แข่งขัน และน าเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ (online) 

- Global Link สิงคโปร์ 
- International Young Scientists Innovation Exhibition (IYSIE) มาเลเซีย 
- Malaysia International Young Scientists Conference and Exhibition (MYSCE) 

มาเลเซีย 
-  International Science and Invention Fair (ISIF) อินโดนีเซีย 
-   World Invention Competition and Exhibition (WICE) อินโดนีเซีย 
- World Innovative Science Fair (WISF) อินโดนีเซีย 
- World Science, Environment and Engineering Competition (WSEEC) อินโดนีเซีย 
- World Youth Invention and Innovation Award (WYIIA) อินโดนีเซีย 
- ASEAN Innovative Science, Environmental and Entrepreneur Fair (ASEEF) 

อินโดนีเซีย  
- Youth International Science Fair (YISF) อินโดนีเซีย 
- international Science project competition (INTOC) ตุรก ี

 
 - ผลการด าเนินงาน/ กิจกรรม 

โครงงานที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมประกวดในเวทีระดับนานาชาติ ดังนี้ 
1) รายการ International Science Project Competition (INTOC) ๒๐๒๑  ประเทศตุรกี  

ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมี ๒๑ ประเทศร่วมแข่งขัน และ
จ านวนโครงงานทั้งหมด ๑๘๖ ผลงาน ได้รับรางวัล จ านวน ๙ โครงงาน 

2) ร า ย ก า ร  World Science, Environment and Engineering Competition (WSEEC) 
๒๐๒๑ ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมี ๒๑ ประเทศร่วมแข่งขัน 
และจ านวนโครงงานทั้งหมด ๒๘๓ ผลงาน ไดร้ับรางวัล จ านวน ๑๗ โครงงาน และรางวัลพิเศษ  ๓ รางวัล 



 ๑๓๕ 

 
 
 

3) รายการ WORLD INNOVATIVE SCIENCE FAIR (WISF) ๒๐๒๑ ประเทศอินโดนีเซีย  
ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยมี ๒๔ ประเทศร่วมแข่งขัน และจ านวน

โครงงานทั้งหมด ๘๔ ผลงาน ได้รับรางวัล จ านวน ๒ โครงงาน  
4) รายการ World Youth Invention and Innovation Award (WYIIA) จัดโดย Indonesian 

Young Scientist Association ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔       ได้รับ
รางวัล จ านวน ๒๑ โครงงาน และรางวัลพิเศษ ๒ รางวัล 

5) รายการ Global link online ๒๐๒๑ ประเทศสิงคโปร์ ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๒๘ - 
๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้รับรางวัล จ านวน ๑ โครงงาน และพร้อมเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ เยน 

6) รายการ WORLD INNOVATIVE SCIENCE FAIR (WICE) ๒๐๒๑ ประเทศอินโดนีเซีย ผ่าน
ระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมี ๒๙ ประเทศร่วมแข่งขัน และจ านวนโครงงานทั้งหมด 
๓๖๙ ผลงาน ได้รับรางวัล จ านวน ๑๓ โครงงาน  

7) รายการ International Science and Invention Fair (ISIF) ๒๐๒๑  จัดโดย Indonesian 
Young Scientist Association ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ได้รับ
รางวัล จ านวน ๖ โครงงาน  

8) รายการ ๕ th KVIS Invitational Science Fair ๒๐๒๒  ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่     
๒๔ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ ได้รับรางวัล จ านวน ๑ โครงงาน และรางวัลพิเศษ ๑ รางวัล 

9) รายการ International Fair of Youth Research and Education (IFYRE) ๒๐๒๒ จัดโดย
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งชาติอินโดนีเซีย ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๒๙ -๓๐ 
มกราคม ๒๕๖๕ ได้รับรางวัล จ านวน ๑ โครงงาน  

10) รายการ ASEAN INNOVATIVE SCIENCE ENVIRONMENTAL AND ENTREPRENEUR FAIR 
(AISEEF) ๒๐๒๒ จัดโดยสมาคมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งอินโดนีเซีย (IYSA) ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านระบบ
ออนไลน์ วันที่  ๒-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยมี ๑๘ ประเทศร่วมแข่งขัน และจ านวนโครงงานทั้งหมด         
๓๖๙ ผลงาน ได้รับรางวัล จ านวน ๓ โครงงาน  

11) รายการ Youth International Science Fair (YISF) ๒๐๒๒ ผ่านระบบออนไลน์ จัดโดย
สมาคมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Indonesian Young Scientist Association: IYSA) ประเทศอินโดนีเซีย 
ระหว่างวันที่ ๑๔ -๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้รับรางวัล จ านวน ๑๐ โครงงาน และรางวัลพิเศษ ๑ รางวัล 

12) รายการ International Youth STEM Tournament (IYST) ๒๐๒๒  ผ่านระบบออนไลน์     
จัดโดยสมาคมนักวิทยาศาสตร์อินโดนีเซีย (Indonesia Scientific Society: ISS) ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่าง
วันที่ ๒๘ -๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้รับรางวัล จ านวน ๓ โครงงาน  

13) รายการ Global Competition for Life Sciences (GloCoLiS) ๒๐๒๒ ผ่านระบบออนไลน์ 
จัดโดยสมาคมนักวิทยาศาสตร์รุ่น เยาว์  (Indonesian Young Scientist Association: IYSA) ประเทศ
อินโดนีเซีย วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕ ได้รับรางวัล จ านวน ๘ โครงงาน  

- ระบุข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 
1) สรุปผลการแข่งขันรายการต่าง ๆ 
2) ภาพกิจกรรม 
3) เกียรติบัตร 
4) Facebook Page งานส่งเสริมความเป็นเลิศด้านโครงงาน วิจัยและนวัตกรรม โรงเรียน 



 ๑๓๖ 

 
 
 

    วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

 
ภาพที่ 45  สรุปผลการแข่งขันรายการต่าง ๆ 

 

 
ภาพที่ 46  Facebook Page งานส่งเสริมความเป็นเลิศด้านโครงงาน วิจัยและนวัตกรรม  

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

  
ภาพที่ 47 ภาพกิจกรรม ภาพที่ 48 เกียรติบัตร 

 



 ๑๓๗ 

 
 
 

 
ภาพที่ 49  แสดงจ านวนโครงงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 

ระดับนานาชาติ 
* ข้อมูล ณ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ 

 
 
มาตรฐานที่ ๔  ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
๔.๔ การจัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active teaching &  Learning                                 
๑. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
๒. กระบวนการ/วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    ๒.๑ 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 
   
 
 
 



 ๑๓๘ 

 
 
 

  ๒.๒ ผลการด าเนินงาน 
  ท าให้นักเรียนมีความรู้ที่คงทน และสามารถน าความรู้ที่ ได้รับในห้องเรียน ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้มากยิ่งขึ้น โดยมีผลการด าเนินการ ดังนี้  
  ๑)  มีรูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วย PCSHSST MODEL 
  ๒)  สนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านระบบ Online 
  ๓)  ครูผู้สอนในรายวิชาเดียวกัน ร่วมกันระดมความคิด ประชุม PLC เพ่ือคิดค้นนวัตกรรมในการ
จัดการแก้ปัญหาในรายวิชาที่สอนในลักษณะ Active teaching &  Learning ได้อย่างเหมาะสม 
  ๔)  ครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรมโดยใช้ ICT ในการจัดการ
เรียนการสอน เช่น รายวิชาภาษาอังกฤษ ใช้ kahoot ในการจัดกิจกรรมการสอนไวยากรณ์ ใช้ google 
classroom ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสุขศึกษา 
  ๕)  การมีส่วนร่วมของครูจากหลายสาขาวิชาในการร่วมมือกันวางแผนและด าเนินกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ และศิลปวัฒนธรรม 
 
- โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน 

๑) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
๒) โครงการพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการจัดการเรียนรู้  และการวัดผล 

 - ผลการด าเนินงาน / กิจกรรม 
มีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active Teaching & Learning 
 
 

-  ระบุข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 
1) ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active teaching & Learning 

                 https://drive.google.com/drive/folders/๑DiLedKQGkiTK๔-nThRfpjsRBSnCuJhxT 
2) แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

https://drive.google.com/drive/folders/๑-rTA๕qxo๑C๙๕sDDltCcmuHPIAF๑๖fyg
๑?usp=sharing 

3) คลังสื่อการจัดการเรียนการสอน
https://sites.google.com/pccst.ac.th/academicpcshsst/area/%E๐%B๘%๘๔%E๐%B
๘%A๕%E๐%B๘%๘๗%E๐%B๘%AA%E๐%B๘%AD%E๐%B๘%๘๑%E๐%B๘%B๒%E
๐%B๘%A๓%E๐%B๘%AA%E๐%B๘%AD%E๐%B๘%๙๙ 

4) แผนการจัดการเรียนรู้ 
5) ผลงานนักเรียน 

 
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1DiLedKQGkiTK4-nThRfpjsRBSnCuJhxT
https://drive.google.com/drive/folders/1-rTA5qxo1C95sDDltCcmuHPIAF16fyg1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-rTA5qxo1C95sDDltCcmuHPIAF16fyg1?usp=sharing
https://sites.google.com/pccst.ac.th/academicpcshsst/area/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://sites.google.com/pccst.ac.th/academicpcshsst/area/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://sites.google.com/pccst.ac.th/academicpcshsst/area/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99


 ๑๓๙ 

 
 
 

 
มาตรฐานที่ ๔  ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
๔.๕ การจัดการเรียนการสอนที่ใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียนการสอน                                      
๑. ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม  
๒. กระบวนการ/วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    ๒.๑ กระบวนการ/วิธีการพัฒนา   
  การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ได้น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน เป็นการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพทางการเรียนรู้แก่นักเรียน ครูได้เรียนรู้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ แล้ววิเคราะห์ความเป็นไปได้เพ่ือใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  และให้เหมาะสมกับสภาพของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ครูพัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนานักเรียนได้อย่างเหมาะสม และยึดนักเรียนเป็น
ศูนย์กลาง เพ่ือน าพานักเรียนให้สามารถเรียนรู้และด ารงตนอยู่ได้อย่างมีความสุข โดยมีตัวบ่งชี้ที่ส าคัญที่แสดง
ถึงความส าเร็จในการเลือกสร้าง และน าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ประโยชน์ ในการจัดการเรียนการสอน   
เช่น เทคโนโลยีเซนเซอร์ เทคโนโลยีหัววัด Multimedia MOOC MOODLE เทคโนโลยี Fabrication Lab 
เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น  โดยความส าเร็จตามตัวชี้วัดนี้ จะพิจารณาจากร้อยละของจ านวนครูในโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ที่น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
    ๒.๒ ผลการด าเนินงาน 
  ๑) P ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียนการสอนครบทุกรายวิชา 
ทุกชั้นปี 
  ๒)  D ครูทุกคนมีการน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้จากรายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ บันทึกหลังการ
สอน 
  ๓)  C มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบจากรายงานผลการ
ประเมินนักเรียน 
  ๔)  A มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างเป็นระบบจาก ข้อมูล
สารเทศฯ 
  ๕)  A มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับ เพ่ือพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
จากข้อมูลสารเทศฯ PLC  วิจัยในชั้นเรียน 
 
-   โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน 

1) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
2) โครงการพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการจัดการเรียนรู้  และการวัดผล 
3) กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

 
 -   ผลการด าเนินงาน / กิจกรรม 

1) ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียนการสอน 
2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีมาก 
3) การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 



 ๑๔๐ 

 
 
 

 
-  หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 

1) รวมข้อมูลการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียนการสอน
https://drive.google.com/drive/folders/๑UMh๖๙yJHp๖Vo๗GGVSlQo๔๘๗l๔Dp๔๕
FpW 

2) รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนส าหรับครูและ
บุคลากรhttps://drive.google.com/drive/folders/๑evivmth๔hiIl๔YeMcW๔
NlGKXeFAKrlHW?usp=sharing 

3) แพลตฟอร์มการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์https://drive.google.com/file/d/๑
twzllj๑MQ๘HxVXCAYjvlNuzZpCyQsC๓๐/view?usp=sharing 

4) รายงานการนิเทศชั้นเรียน 
5) รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
6) แผนการจัดการเรียนรู้ 
7) สรุปผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
8) สาร จ.ภ.สตูล 
9) เว็บไซต์โรงเรียน 

 
มาตรฐานที่ ๔  ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
๔.๖ เครือขา่ยความร่วมมือทางวิชาการในประเทศ 
๑. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
๒. กระบวนการ/วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    ๒.๑ กระบวนการ/วิธีการพัฒนา   
  ๑) อาจารย์จากมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยงร่วมเป็นที่ปรึกษาพิเศษโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ในสาขาต่าง ๆ  
  ๒)  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีกิจกรรม
ที่เข้าร่วม คือ กรรมการสอบสัมภาษณ์เพ่ือคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในสถาบัน KOSEN ในวันที่ ๒ มีนาคม 
๒๕๖๔     
     ๒.๒ ผลการด าเนินงาน 
  การสร้างเครือข่ายทางวิชาการเพ่ือที่จะส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนให้มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนและสถานศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายโรงเรียนวิทยาศาสตร์สนับสนุนให้มี
เครือข่ายทางวิชาการภายในประเทศทั้งในเขตพ้ืนที่บริการและนอกพ้ืนที่ บริการอย่างทั่วถึงโดยมีโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยท าหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ
ทางวิชาการและเป็นผู้รับบริการทางวิชาการ ซึ่งมีบุคลากร องค์กร สถาบัน ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนและร่วมพัฒนาโรงเรียนทั่งในด้านการระดมสรรพก าลัง ทรัพยากร องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่
ทันสมัย มีการท าข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน (MOU) มีการจัดท าแผนงาน โครงการ ในการสร้าง
เครือข่ายทางวิชาการ ที่ก่อให้เกิดผล ดังนี้ 

1) ครูและนักเรียนได้รับการพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ 

https://drive.google.com/drive/folders/1UMh69yJHp6Vo7GGVSlQo487l4Dp45FpW
https://drive.google.com/drive/folders/1UMh69yJHp6Vo7GGVSlQo487l4Dp45FpW
https://drive.google.com/drive/folders/1evivmth4hiIl4YeMcW4NlGKXeFAKrlHW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1evivmth4hiIl4YeMcW4NlGKXeFAKrlHW?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1twzllj1MQ8HxVXCAYjvlNuzZpCyQsC30/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1twzllj1MQ8HxVXCAYjvlNuzZpCyQsC30/view?usp=sharing


 ๑๔๑ 

 
 
 

2) มีเครือข่ายทางวิชาการที่เข้มแข็งท้ังในระดับเขตพ้ืนที่บริการและนอกพ้ืนที่บริการ 
3) สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบัน ชุมชน องค์การ 
4) ผู้เข้ารับบริการวิชาการสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงานของผู้รับบริการให้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน และสามารถขยายผลองค์ความรู้ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 
- โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน 

๑)  โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานในประเทศทั้งหน่วยงานของรัฐ
และเอกชน เช่น สวทช. สสวท. 

๒) โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ คือ โครงการ
การขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการ และวิธีการจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สังกัด สพฐ.ในจังหวัดสตูล  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๓)  โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนกับมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 
 

- ผลการด าเนินงาน / กิจกรรม 
1) เข้าร่วมโครงการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ครูวิทยาศาสตร์ฝึกทักษะวิจัย          

ณ ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยแห่งชาติ สวทช. ภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๖๔ (ปีที่ ๔) 
2) มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการ และวิธีการจัดการเรียนการสอนไป

ยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ.ในจังหวัดสตูล   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 

3) มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด ทั้ง ๑๑ โรงเรียน 
ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

4) มีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในรายวิชาโครงงาน ตลอดปีงบประมาณ 
-   ระบุข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 

1) หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการฯ และปฏิทินการฝึกทักษะวิจัย 
2) ภาพถ่ายโครงการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ครูวิทยาศาสตร์ฝึกทักษะวิจัย  

ณ ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยแห่งชาติ สวทช. ภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๖๔ 
3) โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานในประเทศ 
4)  โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนกับมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 
5) โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
6) โครงการแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยประกวดแข่งขันและน าเสนอระดับชาติ 
7) สรุปโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานในประเทศ 
8) ลิงค์รวบรวมข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในประเทศ 
9) รายงานสรุปโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

คือ โครงการการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการ และวิธีการจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัดสตูล  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

10) รายงานสรุปโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานในประเทศทั้ง
หน่วยงานของรัฐและเอกชน เช่น สวทช. สสวท.  



 ๑๔๒ 

 
 
 

11) รายงานสรุปโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนกับมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 
12) เอกสาร MOU 
13) จดหมายข่าว  ภาพถ่ายกิจกรรม 
14) ภาพกิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ 

https://drive.google.com/drive/folders/๑๙J๕OgL๒--Ud๙DeNHL๖Ib๘YpPTlvciU๖T 
 
มาตรฐานที่ ๔  ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
๔.๗ เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ 
๑. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
๒. กระบวนการ/วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    ๒.๑ กระบวนการ/วิธีการพัฒนา   
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ 
ซึ่งมีกิจกรรมระหว่างโรงเรียนต่างๆ ตลอดทั้งปี เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ทางวิชาการให้
นักเรียนและครูได้เป็นอย่างดีเยี่ยม ซึ่งกิจกรรมต่างๆ มีหลายประเภทอย่างเช่น การเข้าร่วมชั้นเรียนในรายวิชา
ต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การน าเสนอโครงงานวิจัยส าขาวิชาต่างๆ 
ทั้งรูปแบบโปสเตอร์และปากเปล่า (สไลด์) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้าน
ภาษา ศิลปวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
 
    ๒.๒ ผลการด าเนินงาน 
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล มีผลการด าเนินงานในการพัฒนากิจกรรมความ
ร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ โดยใช้หลัก P-D-C-A-A ดังนี้ 

๑)  มีการวางแผนการจัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบโดยมีการประชุมร่วมกันกับโรงเรียนเครือข่ายใน
ต่างประเทศเพ่ือจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างโรงเรียน 

๒)  มีการน าแผนการจัดกิจกรรมมาใช้ในการด าเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนต่างๆ ที่ก าหนดขึ้น 
๓) มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมนั้นๆ ทุกครั้ง โดยประชุมหลังจากเสร็จกิจกรรมนั้นๆ ทันที เพ่ือ

ระบุปัญหาหรือข้อผิดพลาดในแต่ละกิจกรรม 
๔) มีการน าผลการประเมินกิจกรรมแต่ละครั้งมาปรับปรุงในการจัดกิจกรรมครั้งถัดมา และต่อไปในปี

การศึกษาถัดไป 
๕)  มีการน าเสนอผลการจัดกิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ 

- จดมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน (รายวัน) 
- Facebook Page งานวิเทศสัมพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 
- Facebook Page โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

- โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
๑)  กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางด้านภาษาและวัฒนธรรมระหว่างโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิท ย าลั ย  ส ตู ล  กั บ โร ง เรี ย น  Furukawa Reimei Junior and Senior High School ป ระ เท ศญี่ ปุ่ น 
(PCSHSST-REIMEI Language and Cultural Exchange Program) จ านวน ๔ ครั้ง 

https://drive.google.com/drive/folders/19J5OgL2--Ud9DeNHL6Ib8YpPTlvciU6T


 ๑๔๓ 

 
 
 

๒) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน STEM ผ่านระบบออนไลน์ STEM Online Exchange Activity 
ระหว่างโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
และสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติ วิทยาลัยเซนได (Sendai KOSEN หรือ NIT, Sendai College) ประเทศญี่ปุ่น 

๓) การร่วมน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในงาน REIMEI Science Festival ๒๐๒๒ จัดโดยโรงเรียน 
Furukawa Reimei Junior and Senior High School ประเทศญี่ปุ่น 

๔ ) กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม Online Cultural Exchange Event ระหว่างโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี และสถาบัน
เทคโนโลยีแห่งชาติ วิทยาลัยเซนได (Sendai KOSEN หรือ NIT, Sendai College) ประเทศญี่ปุ่น 

 
- ผลการด าเนินงาน / กิจกรรม 
  จากการที่ครูได้ร่วมกันวางแผนและออกแบบกิจกรรมและด าเนินการตามแผน นักเรียนทุกคนจะมี
บทบาทในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นหลัก โดยเริ่มจากการได้รับโจทย์หรือภาระงานเพ่ือให้เตรียมความพร้อม
ส าหรับการพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็นต่างๆ พร้อมทั้งน าเสนอข้อมูลที่ได้รับมอบหมายให้เพ่ือนสมาชิกในกลุ่ม
ที่มาจากต่างโรงเรียนฟังโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร นักเรียนทุกคนจะมีโอกาสได้ฝึกฝนการ
พูด การฟัง การถามตอบ ทั้งยังได้ฝึกทักษะการน าเสนอด้วย ส่วนหน้าที่ของครูประจ ากลุ่มคือคอยอ านวยความ
สะดวก ช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับระบบการประชุมออนไลน์โดยใช้ Zoom Cloud Meeting ทั้งยัง
คอยกระตุ้นให้นักเรียนได้พูดคุยให้มากเพ่ือการพัฒนาตนเอง ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการมีผลการประเมินความพึง
พอใจในกิจกรรมในระดับดีเยี่ยม 
-  ระบุข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 

1) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ Furukawa Reimei Junior 
and Senior High School ประเทศญี่ปุ่น 

2) โครงการสานสัมพันธ์กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและวัฒนธรรม 
3) โครงการความร่มมือด้านิชาการกับ National Institute of Technology, Sendai College 
4) รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
5) ภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรม 
6) จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนhttps://pccst.ac.th/pcshsst/announcement-news/ 
7) กิจกรรมแลกเปลี่ยน PCSHSST-REIMEI Language and Culture Exchange Program    

ครั้งที่ ๑ (Session#๑) ผ่าน Zoom Meeting กับนักเรียนโรงเรียน Furukawa Reimei 
Junior and Senior High School ประเทศญี่ปุ่น วันพุธที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดย
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จ านวน ๒๔ คน เข้าร่วมกิจกรรม
https://drive.google.com/drive/folders/๑adWPAOhgj๓tcGdboyuVgtXNCBh_R๒๘๐
A?usp=sharing 

8) กิจกรรมแลกเปลี่ยน PCSHSST-REIMEI Language and Culture Exchange Program   
ครั้งที่ ๒ (Session#๒) ผ่าน Zoom Meeting กับนักเรียนโรงเรียน Furukawa Reimei 
Junior and Senior High School ประเทศญี่ปุน่ วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดย
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จ านวน ๒๔ คน เข้าร่วมกิจกรรม

https://pccst.ac.th/pcshsst/announcement-news/
https://drive.google.com/drive/folders/1adWPAOhgj3tcGdboyuVgtXNCBh_R280A?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1adWPAOhgj3tcGdboyuVgtXNCBh_R280A?usp=sharing


 ๑๔๔ 

 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/๑adWPAOhgj๓tcGdboyuVgtXNCBh_R๒๘๐
A?usp=sharing 

9) กิจกรรมแลกเปลี่ยน PCSHSST-REIMEI Language and Culture Exchange Program   
ครั้งที่ ๓ (Session#๓) ผ่าน Zoom Meeting กับนักเรียนโรงเรียน Furukawa Reimei 
Junior and Senior High School ประเทศญี่ปุ่น วันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดย
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จ านวน ๒๔ คน เข้าร่วมกิจกรรม
https://drive.google.com/drive/folders/๑TjcSFIsRMZ๒VCQsdeVmigq๕JSuuue๙Q
๓?usp=sharing 

10) กิจกรรม STEM Online Exchange Activity Program ระหว่างโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย สตูล, โรงเรยีนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี กับ National 
Institute of Technology, Sendai College ประเทศญี่ปุ่น ผ่านระบบออนไลน์            
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. โดยมีนักเรียน ม.๔/๔ เข้าร่วมกิจกรรม
https://drive.google.com/drive/folders/๑J๒๒pVVDqCinLXMZVz๐CjCyQIxz๖G๓
weJ?usp=sharing 

11) กิจกรรมแลกเปลี่ยน PCSHSST-REIMEI Language and Culture Exchange Program    
ครั้งที่ ๔ (Session#๔) ผ่าน Zoom Meeting กับนักเรียนโรงเรียน Furukawa Reimei 
Junior and Senior High School ประเทศญี่ปุ่น วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จ านวน ๒๔ คน เข้าร่วมกิจกรรม
https://drive.google.com/drive/folders/๑-Kx-xurFMsHJHJhQR๒YBPrD-BO๕
pSiAW?usp=sharing 

12) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการตาม MOU การเข้าร่วมน าเสนอโครงงานวิจัยของ
นักเรียนในงาน Reimei Science Festival ๒๐๒๑ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ผ่านระบบ
ออนไลน์https://drive.google.com/drive/folders/๑-K๓ESJri๗UGAuk๑Iyfc๕
ZBYMuwToCFAF?usp=sharing 

13) กิจกรรม Online Cultural Exchange Event กับ National Institute of Technology, 
Sendai College ประเทศญี่ปุ่น และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี    
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยมีนักเรยีนชั้น ม.๔ จ านวน ๒๓ คน เข้าร่วมกิจกรรม
https://drive.google.com/drive/folders/๑m๐ybdpEJjrTAUl_AQAvGRQ-KfrM๗-
FTI?usp=sharing 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1adWPAOhgj3tcGdboyuVgtXNCBh_R280A?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1adWPAOhgj3tcGdboyuVgtXNCBh_R280A?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TjcSFIsRMZ2VCQsdeVmigq5JSuuue9Q3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TjcSFIsRMZ2VCQsdeVmigq5JSuuue9Q3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1J22pVVDqCinLXMZVz0CjCyQIxz6G3weJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1J22pVVDqCinLXMZVz0CjCyQIxz6G3weJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-Kx-xurFMsHJHJhQR2YBPrD-BO5pSiAW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-Kx-xurFMsHJHJhQR2YBPrD-BO5pSiAW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-K3ESJri7UGAuk1Iyfc5ZBYMuwToCFAF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-K3ESJri7UGAuk1Iyfc5ZBYMuwToCFAF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1m0ybdpEJjrTAUl_AQAvGRQ-KfrM7-FTI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1m0ybdpEJjrTAUl_AQAvGRQ-KfrM7-FTI?usp=sharing


 ๑๔๕ 

 
 
 

มาตรฐานที่ ๔  ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
๔.๘ การได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ 
๑. ระดับคุณภาพ ดี 
๒. กระบวนการ/วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
2.1 กระบวนการ/วิธีการพัฒนา   

1) โรงเรียนส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเข้าใจถึงความส าคัญของการสอบโอลิมปิกวิชาการ 
(สอวน.) เพ่ือพัฒนานักเรียนและการศึกษาสู่ระดับนานาชาติ 

2) ครูมีความพร้อม มุ่งม่ัน ตั้งใจเพ่ือผลักดันให้นักเรียนมีแรงจูงใจในการเข้าสอบโอลิมปิกวิชาการ 
3) โรงเรียนมีการจัดสอนเสริมเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนโดยใช้เวลาหลังเลิกเรียน โดยให้

ครูที่มีความรู้ความสามารถในแต่ละวิชา สอนเสริมเนื้อหาเพ่ิมเติมให้กับนักเรียนที่สนใจสมัครสอบ 
4) เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในแต่วิชามา สอนเสริมเนื้อหาเพ่ิมเติมให้กับนักเรียนที่สนใจ

สมัครสอบ 
5) ให้นักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ มีส่วนร่วมในการแชร์ประสบการณ์

ให้กับนักเรียนที่สนใจสมัครสอบ 
6) ด าเนินการจัดสอบแข่งขันเพ่ือเข้าร่วมโครงการ สอวน.ในแต่ละสาขาซ่ึงโรงเรียนเป็นศูนย์การ

ด าเนินการจัดสอบ 
7) ประกาศผลสอบโครงการ สอวน. แต่ละสาขาและเข้าค่ายอบรมค่ายต่างๆ 
8) โรงเรียนเป็นศูนย์ สอวน. รายวิชาคอมพิวเตอร์ และ ฟิสิกส์  

๒.๒ ผลการด าเนินงาน 
  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน .)       
และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ค่าย ๑ รุ่นที่ ๒๒ ประจ าปี ๒๕๖๔ เพ่ือเตรียมนักเรียนไทยไปแข่งขัน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๖๔ ดังลิงค ์
https://drive.google.com/drive/folders/๑QGYB๒_MbBs_B๖๓wUaC๗๓vdpO๗UE๔
CPcH?usp=sharing 
- โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน 

๑) โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ 
๒) โครงการศูนย์ สอวน. สาขาฟิสิกส์และสาขาคอมพิวเตอร์ 

 - ผลการด าเนินงาน / กิจกรรม 
นักเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการค่ายต่างๆ 

-  ระบุข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 
1) รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพ่ือเข้าอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนา

มาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ค่าย ๑ รุ่นที่ ๒๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๗๘ คน ตาม
ลิงค ์ https://drive.google.com/drive/folders/๑QGYB๒_MbBs_B๖๓wUaC๗๓vdpO๗UE
๔CPcH?usp=sharing  

2) จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน https://pccst.ac.th/pcshsst/announcement-news/ 
3) ภาพกิจกรรมการสอนเสริมก่อนสอบโอลิมปิกวิชาการของโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1QGYB2_MbBs_B63wUaC73vdpO7UE4CPcH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QGYB2_MbBs_B63wUaC73vdpO7UE4CPcH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QGYB2_MbBs_B63wUaC73vdpO7UE4CPcH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QGYB2_MbBs_B63wUaC73vdpO7UE4CPcH?usp=sharing
https://pccst.ac.th/pcshsst/announcement-news/


 ๑๔๖ 

 
 
 

  

  
ภาพที ่50 กิจกรรมการสอนเสริมและการสอบโอลิมปิกวิชาการของโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 

๓. แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
   ๓.๑ สรุปจุดเด่นและจุดควรพัฒนาตามประเด็นพิจารณา 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

1) นักเรียนมีความสนใจในการสมัครสอบคัดเลือก
เพ่ื อขอรับทุ น การศึ กษ าต่ อฯทั้ ง ใน และ
ต่างประเทศเป็ นจ านวนมาก นอกจากนี้
โรงเรียนมีนโยบายสนับสนุนการสมัครสอบฯ
ของนักเรียนอย่างเต็มที ่

2) นักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัยเป็นนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกผู้มี
ค ว าม ส าม ารถ พิ เศ ษ ด้ าน ค ณิ ต ศ าส ต ร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

3) โรงเรียนมีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมให้
ครูได้จัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active 
Teaching & Learning   

4) ครูมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ และการ
เรียนรู้ส ารสน เทศ ในระดับ พ้ืนฐาน เพ่ื อ
สามารถเข้าถึง และสามารถใช้ ICT เพ่ือการ

1) นักเรียนบางส่วนยังขาดความพร้อมในด้าน
ภ าษ าอั งกฤษ และภ าษาที่ ต้ อ งการตาม
คุณสมบัติที่ก าหนดในการขอทุน ซึ่งเป็นสิ่ง
ส าคัญในการสมัครสอบคัดเลือกขอรับทุนฯ 

2) ส่ งเสริมและประชาสั ม พันธ์การแข่ งขั น
ทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แบบ
ออนไลน์ 

3) เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักเรียนให้กับ
องค์กรภายนอก 

4) นักเรียนบางส่วนยังไม่เห็นความส าคัญของการ
จัดการเรียนการสอนในลักษณ ะ Active 
Teaching & Learning 

5) ครูและบุคลากรทุกคนควรมีความรู้ในการ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์  ICT เบื้องต้น เพ่ือยืดอายุ
ของการใช้งานของอุปกรณ์เหล่านั้น 



 ๑๔๗ 

 
 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ค้นคว้า รวบรวม และประมวลผลจากแหล่ง
ต่าง ๆ และเพ่ือการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับ
นักเรียน 

5) ครูสามารถบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยี
และทักษะการจัดการสารสนเทศเพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการวิเคราะห์ การแก้ปัญหา 
และการท างานเป็นทีม 

6) ครูสามารถกระตุ้นให้นักเรียนพัฒนาคุณค่า 
ทัศนคติ และจริยธรรมในเชิงบวกในการใช้ 
ICT ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต     

7) นักเรียนมีความพร้อม ตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะ
สอบให้ผ่านเข้าโครงการ สอวน . เพ่ือเพ่ิม
โอกาสไปสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

8) โรงเรียนเป็นศูนย์ สอวน. รายวิชาคอมพิวเตอร์
และฟิสิกส์  โดยมีครูผู้สอนในโรงเรียนเป็น
วิทยากรในค่ายสอวน. ร่วมด้วย 

9)  โรงเรียนมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้มี
โอกาสในการประกวดโครงงานในเวทีระดับ
นานาชาติหลากหลายรูปแบบ  

10) นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ ๆ แหล่งเรียนรู้และเวทีการแข่งขัน  

11) มีข้อมูลและตัวอย่างให้นัก เรียนรุ่นต่อไป  
ในการพัฒนางานและต่อยอดผลงาน 

12) ครูสามารถบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยี
และทักษะการจัดการสารสนเทศเพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการวิเคราะห์ การแก้ปัญหา 
และการท างานเป็นทีม 

13) มีการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินกิจกรรมจาก
รูปแบบ Onsite เป็นแบบ Online ท าให้มี
นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้มากขึ้น 
 

6) การสมัครของนักเรียนในแต่ละสาขาวิชา 
สามารถสมัครได้มากกว่า ๑  วิชา ท าให้
นักเรียนต้องเลือกเข้ารับการสอนเสริมใน
รายวิชาที่ตัวเองเลือกเป็นบางวัน จนท าให้
ได้รับเนื้อหาไม่ครบตามจ านวนวันที่เปิดท าการ
สอนเสริม 

7) สนับสนุนให้นักเรียนได้รับคัดเลือกเข้าร่วม
แข่งขันในระดับนานาชาติโดยผ่านการคัดเลือก
เป็นตัวแทนประเทศไทย  

8) ค้นหาเวทีใหม่ ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน 

     
 
 



 ๑๔๘ 

 
 
 

   ๓.๒ แผนการด าเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีต่อไป 
1) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลทุนการศึกษาต่อให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะข้อมูลทุนการศึกษาต่อ

ต่างประเทศ เพ่ือแจ้งให้นักเรียนได้ทราบ และได้เตรียมความพร้อมในสมัครขอรับทุนต่างๆ ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า 
โดยมีครูที่เกี่ยวข้องคอยให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน และให้
ก าลังใจอย่างต่อเนื่อง 

2) กระตุ้นให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active Teaching & 
Learning ให้มากขึ้น  

3) การเปิดสอนเสริมก่อนสอบเข้าโครงการ สอวน . อย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นให้คุณครูจัดหาสื่อ 
เอกสารที่สามารถน ามาเพ่ิมพูนความรู้ให้นักเรียนได้มากท่ีสุด 

4) ก าหนดนโยบายในการท าให้โครงงานของนักเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
5) จัดสรร/จัดหางบประมาณสนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันในเวทีนานาชาติเพ่ิมข้ึน 
6) ส่งเสริมให้นัก เรียนได้มี เวที ในการแสดงความสามารถในต่างประเทศให้มากขึ้นและ 

กระจายให้นักเรียนได้มีโอกาสในการร่วมกิจกรรมมากข้ึน 
    
๔. นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดีด้านคุณภาพของผู้เรียน (ถ้าม)ี 

1) แบบอย่างที่ดี : การส่งเสริมโครงงานอย่างเป็นระบบ 
2) นวัตกรรม : ร่วมด้วยช่วยกัน (C & S MODEL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔๙ 

 
 
 

ส่วนที่ ๓ 
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ 

   รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นการจัดท าสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพภายใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญท่ีสถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์  
เพ่ือน าไปสู่การสังเคราะห์โดยเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (๓-๕ ปี) ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้
เกิดความยั่งยืน  

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ได้ด าเนินการประเมินตนเองของสถานศึกษา        
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งผลจากการประเมินสามารถ วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุแนวทางการ
พัฒนาโรงเรียนในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ พร้อมทั้งระบุทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา
ในอนาคต และน าเสนอรายงานผล ดังนี้ 
 
สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของผู้เรียน 

๑.   นักเรียนเป็นผู้มีความสามารถพิเศษทางด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๒.  หลักสูตรสถานศึกษาเป็นลักษณะเฉพาะที่เน้น
การพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

๓.  ห้องเรียนมีนักเรียนจ านวน ๒๔ คนต่อห้องเรียน 
๔.  นักเรียนสร้างงานวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา

สังคมอย่างต่อเนื่อง 
๕.  นักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการใน

เวทีที่หลากหลาย 
๗. นักเรียนได้รับรางวัลแห่งความดีอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 

๑.  การพัฒนานักเรียนด้ านการคิดเชิงวิ เคราะห์ 
สั งเคราะห์  ความคิด เชิงสร้างสรรค์และการ
ประยุกต์ความรู้น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

๒.  ส่งเสริมการมีอุดมการณ์ มีวินัย มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
ของนักเรียน 



 ๑๕๐ 

 
 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑.   โรงเรียนมี วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและ
อุดมการณ์ที่ชัดเจน  

๒.  โรงเรียนมีความพร้อมด้านทรัพยากรทางการ
บริหาร 

๓.  ครูมีคุณวุฒิตรงตามวิชาเอกและมีวัยวุฒิที่พร้อม
ส าหรับการเปลี่ยนแปลง 

๔.  โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ
สอนที่ทันสมัยและเพียงพอ 

๕.  โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่
ทันสมัย เทียบเคียงระดับนานาชาติ 

๖. โรงเรียนมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของโรงเรียน 

๗.  โรงเรี ยนมี เว็ บ ไซต์ ใน การ เผ ยแพร่ข้ อ มู ล 
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสนเทศต่างๆ ที่ เป็น
ปัจจุบัน 

๘.  โรงเรียนเป็นผู้น าการบริการทางด้านวิชาการกับ
หน่วยงานทางด้านการศึกษา 

๑.  การพัฒนาครู บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตาม
สาขาวิช า  และมี อุ ดมการณ์ ในการพั ฒ นา
วิทยาศาสตร์ 

๒.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารและการ
ประชาสัมพันธ์ 

๓.  การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วม
ในการเสนอความคิดเห็นในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

๔.  การก ากั บ  ดู แลนั ก เรี ยน ให้ เรี ยน รู้ ผ่ าน สื่ อ
อินเตอร์เน็ตที่เหมาะสมกับวัย และวุฒิภาวะ 

๕. ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๑ 

 
 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑.  ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

๒.  ครูได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคท่ีหลากหลาย 
เพ่ือพัฒนานักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ  

๓.  โรงเรียนมีมาตรการให้ครูต้องสอนเต็มเวลาเต็ม
ความสามารถ โดยการเปลี่ยนคาบสอน สอนชด
หรือจัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติมในกรณีติด
ราชการ ลา หรือมีเหตุจ าเป็น 

๔.  การวัดผลและประเมินผลเป็นไปในรูปแบบ
เดียวกันกับกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย และน าผลที่ได้มาพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน 

๑.  การพัฒนาครูให้มีองค์ความรู้ในการจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒.   การสร้างความตระหนักให้ครูและบุคลากร
เกี่ยวกับการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

๓.  การจัดระบบนิเทศการสอนของครูอย่างต่อเนื่อง 
๔.  การส่งเสริมให้ครูมีสื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับบริบทของรายวิชา 

 

ความเป็นเลิศทางวิชาการตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 

๑.  โรงเรียนมีเป้าหมายชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพ
ของนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการตาม
เป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 

๒.  โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมตามนโยบาย 
จุด เน้น  แนวทางการปฏิ รูปการศึกษาเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น  

๓.  โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการกับหน่ วยงานการศึกษาทางด้ าน
วิทยาศาสตร์ ในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง 

๔.  นักเรียนได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ
อย่างต่อเนื่อง  เนื่องจากโรงเรียนมีแนวทางใน
การส่ ง เสริม ให้ นั ก เรียน ได้มี โอกาสในการ
ป ระกวด โค รงงาน ใน เวที ระดั บ ช าติ แ ล ะ
นานาชาติอย่างหลากหลาย 

๑.  การส่งเสริมผลงานของนักเรียนในการเข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับที่สูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศ 

๒.  การประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมเพ่ือชุมชน 
๓.  การส่งเสริมให้มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมา

ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางด้าน
วิทยาศาสตร์ 

๔.  ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนใน
การน าเสนอผลงาน 

 



 ๑๕๒ 

 
 
 

 
แนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

๑. การจัดกิจกรรม/ โครงการ เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนได้มีความตระหนักและเห็นความส าคัญของการใช้
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาประเทศชาติ และส่งเสริมศักยภาพตามความสนใจของนักเรียน 

๒. การจัดกิจกรรม/ โครงการ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและ
น าเสนอผลงาน/ งานวิจัย ในระดับชาติและนานาชาติได้ 

๓. การพัฒนาโรงเรียนเป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการศึกษาของประเทศที่มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ชั้นน าระดับนานาชาติ 

๔. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ตามความรู้ ความสามารถเป็น 
รายบุคคลให้ซัดเจนขึ้น  

๕. การส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีทักษะ
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
และการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  

๖. ส่งเสริมศักยภาพครูและผู้เรียน สู่การแข่งขันในเวทีระดับชาติ และระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง  
๗. การพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาสู่ชุมชนแห่งวิชาชีพ (Professional Learning Community) ที่ยั่งยืนใน

อนาคต  
๘. การพัฒนา/ส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ในโรงเรียน ของกระทรวง ศึกษาธิการ 

(Machine Shop) 
๙. การส่งเสริมให้ครูที่ปรึกษาโครงการ/กิจกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ  ตรวจสอบ ดูแล แก้ไข  ให้ถูกต้องตามหลัก

วิชาการ 
๑๐. การส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ พึงประสงค์ตามเป้าหมายของโรงเรียน

วิทยาศาสตร์ 
๑๑. การเพ่ิมบทบาทความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง และ

ชุมชน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
๑๒. การจัดกิจกรรมการนิเทศการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ โดยมีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบอย่าง

ต่อเนื่อง 
๑๓. การก าหนดแนวทางในการจัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มี

ความพร้อมส าหรับการใช้งาน 
๑๔. ส่งเสริมให้นักเรียนมีการสร้างนวัตกรรม โครงงาน เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพ่ิมมาก

ขึ้น และการเพ่ิมความหลากหลายของกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม/พัฒนาความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมของนักเรียน  

๑๕. การส่งเสริมให้ครูได้น าความรู้และทักษะต่างๆ  ที่ได้รับจากการอบรมมาใช้ในการพัฒนาวิชาชีพ และ
เผยแพร่ความรู้ให้กับครูในโรงเรียนเครือข่ายได ้

๑๖. การจัดเวทีให้ครูน าเสนอวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครูเลือกใช้ในการ
พัฒนานักเรียน 

๑๗. การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าสื่อ/นวัตกรรม/เทคโนโลยีที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 



 ๑๕๓ 

 
 
 

๑๘. การวางแผนด าเนินการ/ก าหนดกรอบกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๑๙. การก าหนดนโยบายในการท าโครงงานของนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
๒๐. การกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active Teaching & 

Learning ให้มากขึ้น  
๒๑. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเรียนการสอนบนอินเทอร์เน็ตและเครือข่าย Network 
๒๒. การจัดการสอนเสริมอย่างเข้มก่อนสอบเข้าโครงการ สอวน. อย่างจริงจัง มุ่งเน้นให้คุณครูจัดหาสื่อ เอกสาร 

ที่สามารถน ามาเพ่ิมพูนความรู้ให้นักเรียนได้มากท่ีสุด 
  

ความต้องการช่วยเหลือ 
 

1. ความอิสระและความคล่องตัวของโรงเรียนในการบริหารจัดการทรัพยากร 
2. การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการพัฒนาครูและบุคลากรทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  
3. ความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาต่อยอดนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้าน 

คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
4. การสร้างแรงจูงใจส าหรับผู้บริหาร  ครู  และบุคลากร  ให้มีความเชื่อ อุดมการณ์  ความมุ่งมั่นตั้งใจในการ

พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ เพ่ือพัฒนาประเทศชาติ 
5. การพัฒนาครูผู้สอนด้านเทคนิคการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และเน้นทักษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษที่ ๒๑ การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  การจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงาน  

6. การพัฒนาศักยภาพครูสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาให้ได้ มาตรฐานสากล 
ตามรูปแบบความร่วมมือระหว่างประเทศไทย กับองค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
(Organization for Economic Cooperation and Development หรือ OECD) เพ่ือพัฒนานักเรียนให้
เรียนรู้อย่างเท่าทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน และอนาคตโดยมีความสอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษา
อย่างแท้จริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๔ 

 
 
 

ส่วนที่ ๔ 
ภาคผนวก 

 
 

ร่องรอยหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ค าสั่ง/ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 



 ๑๕๕ 

 
 
 

 



 ๑๕๖ 

 
 
 



 ๑๕๗ 

 
 
 



 ๑๕๘ 

 
 
 



 ๑๕๙ 

 
 
 

 



 ๑๖๐ 

 
 
 

 
 



 ๑๖๑ 

 
 
 

 
 ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ประกาศค่าเป้าหมาย 



 ๑๖๒ 

 
 
 



 ๑๖๓ 

 
 
 

 



 ๑๖๔ 

 
 
 

 

 
 
 



 ๑๖๕ 

 
 
 

 โครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษา

 



 ๑๖๖ 

 
 
 



 ๑๖๗ 

 
 
 



 ๑๖๘ 

 
 
 



 ๑๖๙ 

 
 
 



 ๑๗๐ 

 
 
 



 ๑๗๑ 

 
 
 



 ๑๗๒ 

 
 
 



 ๑๗๓ 

 
 
 



 ๑๗๔ 

 
 
 



 ๑๗๕ 

 
 
 

 
 
 
 
 



 ๑๗๖ 

 
 
 

 
  เครื่องมือการประเมินตนเองตามมาตรฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗๗ 

 
 
 

 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา จ าแนกแต่ละระดับชั้น 

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

ตารางจ านวนและค่าร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป  

จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
นักเรียนทั้งหมด 

(คน) 

นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ฯ 

ระดับ ๓ ขึ้นไป (คน) 
คิดเป็นร้อยละ 

๑. ภาษาไทย ๙๖ ๙๖ ๑๐๐.๐๐ 

๒. คณิตศาสตร์ ๙๖ ๙๖ ๑๐๐.๐๐ 

๓. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๙๖ ๙๖ ๑๐๐.๐๐ 

๔. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๙๖ ๙๖ ๑๐๐.๐๐ 

๕. ภาษาต่างประเทศ ๙๖ ๙๖ ๑๐๐.๐๐ 

๖. สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๖ ๙๖ ๑๐๐.๐๐ 

๗. ศิลปะ ๙๖ ๙๖ ๑๐๐.๐๐ 

๘. การงานอาชีพ ๙๖ ๙๖ ๑๐๐.๐๐ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๔         

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
นักเรียนทั้งหมด 

(คน) 

นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ฯ 

ระดับ ๓ ขึ้นไป (คน) 
คิดเป็นร้อยละ 

๑. ภาษาไทย ๙๖ ๙๖ ๑๐๐.๐๐ 

๒. คณิตศาสตร์ ๙๖ ๙๖ ๑๐๐.๐๐ 

๓. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๙๖ ๙๖ ๑๐๐.๐๐ 

๔. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๙๖ ๙๖ ๑๐๐.๐๐ 

๕. ภาษาต่างประเทศ ๙๖ ๙๖ ๑๐๐.๐๐ 

๖. สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๖ ๙๖ ๑๐๐.๐๐ 

๗. ศิลปะ ๙๖ ๙๖ ๑๐๐.๐๐ 

๘. การงานอาชีพ ๙๖ ๙๖ ๑๐๐.๐๐ 

 



 ๑๗๘ 

 
 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
นักเรียนทั้งหมด 

(คน) 

นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ฯ 

ระดับ ๓ ขึ้นไป (คน) 
คิดเป็นร้อยละ 

๑. ภาษาไทย ๑๐๒ ๑๐๒ ๑๐๐.๐๐ 

๒. คณิตศาสตร์ ๑๐๒ ๙๑ ๘๙.๒๒ 

๓. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๐๒ ๑๐๒ ๑๐๐.๐๐ 

๔. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑๐๒ ๑๐๒ ๑๐๐.๐๐ 

๕. ภาษาต่างประเทศ ๑๐๒ ๘๘ ๘๖.๒๗ 

๖. สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๐๒ ๑๐๒ ๑๐๐.๐๐ 

๗. ศิลปะ ๑๐๒ ๑๐๑ ๙๙.๐๒ 

๘. การงานอาชีพ ๑๐๒ ๙๖ ๙๔.๑๒ 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
นักเรียนทั้งหมด 

(คน) 

นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ฯ 

ระดับ ๓ ขึ้นไป (คน) 
คิดเป็นร้อยละ 

๑. ภาษาไทย ๑๔๔ ๑๔๔ ๑๐๐.๐๐ 

๒. คณิตศาสตร์ ๑๔๔ ๑๔๐ ๙๗.๒๒ 

๓. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๔๔ ๑๔๔ ๑๐๐.๐๐ 

๔. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑๔๔ ๑๔๔ ๑๐๐.๐๐ 

๕. ภาษาต่างประเทศ ๑๔๔ ๑๓๖ ๙๔.๔๔ 

๖. สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๔๔ ๑๔๔ ๑๐๐.๐๐ 

๗. ศิลปะ ๑๔๔ ๑๔๔ ๑๐๐.๐๐ 

๘. การงานอาชีพ - - - 

 

 

 

 



 ๑๗๙ 

 
 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  ปีการศึกษา ๒๕๖๔            

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
นักเรียนทั้งหมด 

(คน) 

นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ฯ 

ระดับ ๓ ขึ้นไป (คน) 
คิดเป็นร้อยละ 

๑. ภาษาไทย ๑๓๙ ๑๓๙ ๑๐๐.๐๐ 

๒. คณิตศาสตร์ ๑๓๙ ๑๑๘ ๘๔.๘๙ 

๓. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๓๙ ๑๓๙ ๑๐๐.๐๐ 

๔. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑๓๙ ๑๓๙ ๑๐๐.๐๐ 

๕. ภาษาต่างประเทศ ๑๓๙ ๑๒๒ ๘๗.๗๗ 

๖. สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๓๙ ๑๓๙ ๑๐๐.๐๐ 

๗. ศิลปะ ๑๓๙ ๑๓๙ ๑๐๐.๐๐ 

๘. การงานอาชีพ - - - 

หมายเหตุ : นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ทั้งหมด ๑๔๒ คน นักเรียนไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ 
      จ านวน ๓ คน คงเหลือนักเรียนที่มีตัวตนในสถานศึกษา จ านวน ๑๓๙ คน 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔         

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
นักเรียนทั้งหมด 

(คน) 

นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ฯ 

ระดับ ๓ ขึ้นไป (คน) 
คิดเป็นร้อยละ 

๑. ภาษาไทย ๑๔๖ ๑๔๖ ๑๐๐.๐๐ 

๒. คณิตศาสตร์ ๑๔๖ ๑๒๓ ๘๔.๒๕ 

๓. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๔๖ ๑๔๖ ๑๐๐.๐๐ 

๔. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑๔๖ ๑๔๖ ๑๐๐.๐๐ 

๕. ภาษาต่างประเทศ ๑๔๖ ๑๓๖ ๙๓.๑๕ 

๖. สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๔๖ ๑๔๖ ๑๐๐.๐๐ 

๗. ศิลปะ ๑๔๖ ๑๔๖ ๑๐๐.๐๐ 

๘. การงานอาชีพ ๑๔๖ ๑๔๖ ๑๐๐.๐๐ 

หมายเหตุ : นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ทั้งหมด ๑๔๗ คน นักเรียนไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ 
      จ านวน ๑ คน คงเหลือนักเรียนที่มีตัวตนในสถานศึกษา จ านวน ๑๔๖ คน 
 



 ๑๘๐ 

 
 
 

ตารางจ านวนและค่าร้อยละของนักเรียนทุกระดับช้ันที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ในระดับ ๓ ขึ้นไป จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนทั้งหมด 

(คน) 

นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ฯ 

ระดับ ๓ ขึ้นไป (คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

๑. ภาษาไทย ๗๒๓ ๗๒๓ ๑๐๐.๐๐ 

๒. คณิตศาสตร์ ๗๒๓ ๖๖๔ ๙๑.๘๔ 

๓. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๗๒๓ ๗๒๓ ๑๐๐.๐๐ 

๔. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๗๒๓ ๗๒๓ ๑๐๐.๐๐ 

๕. ภาษาต่างประเทศ ๗๒๓ ๖๗๔ ๙๓.๒๒ 

๖. สุขศึกษาและพลศึกษา ๗๒๓ ๗๒๓ ๑๐๐.๐๐ 

๗. ศิลปะ ๗๒๓ ๗๒๒ ๙๙.๘๖ 

๘. การงานอาชีพ ๔๔๐ ๔๓๖ ๙๙.๐๙ 

หมายเหตุ : จ านวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทั้งหมด ๗๒๗ คน นักเรียนไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ 
      จ านวน ๔ คน คงเหลือนักเรียนที่มีตัวตนในสถานศึกษา จ านวน ๗๒๓ คน 
 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
  

ระดับชั้น 

จ านวน 

นักเรียนทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ม.๑ ๙๖ ๙๖ - - - 
ม.๒ ๙๖ ๙๖ - - - 
ม.๓ ๑๐๒ ๑๐๒ - - - 
ม.๔ ๑๔๔ ๑๔๔ - - - 
ม.๕ ๑๓๙ ๑๓๙ - - - 
ม.๖ ๑๔๖ ๑๔๖ - - - 
รวม ๗๒๓ ๗๒๓ - - - 
เฉลี่ยร้อยละ  ๑๐๐.๐๐ - - - 



 ๑๘๑ 

 
 
 

หมายเหตุ : จ านวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทั้งหมด ๗๒๗ คน นักเรียนไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ 
      จ านวน ๔ คน คงเหลือนักเรียนที่มีตัวตนในสถานศึกษา จ านวน ๗๒๓ คน 

 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน   

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

ระดับชั้น 

จ านวน 

นักเรียนทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ม.๑ 

 

๙๖ ๙๖ - - - 
ม.๒ ๙๖ ๙๖ - - - 
ม.๓ ๑๐๒ ๑๐๒ - - - 
ม.๔ ๑๔๔ ๑๔๔ - - - 
ม.๕ ๑๓๙ ๑๓๙ - - - 
ม.๖ ๑๔๖ ๑๔๖ - - - 
รวม ๗๒๓ ๗๒๓ - - - 
เฉลี่ยร้อยละ  ๑๐๐.๐๐ - - - 
หมายเหตุ : จ านวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทั้งหมด ๗๒๗ คน นักเรียนไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ 
      จ านวน ๔ คน คงเหลือนักเรียนที่มีตัวตนในสถานศึกษา จ านวน ๗๒๓ คน 

 ผลการส ารวจการศึกษาต่อ 
 https://docs.google.com/spreadsheets/d/๑puaDXVLIrFAOKO_๖p๓๙_VgrahUcRep-hTV๐๘๓๔XI
๖Fs/edit#gid=๖๔๙๕๗๗๕๐๔ 
 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1puaDXVLIrFAOKO_6p39_VgrahUcRep-hTV0834XI6Fs/edit#gid=649577504
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1puaDXVLIrFAOKO_6p39_VgrahUcRep-hTV0834XI6Fs/edit#gid=649577504

