คำนำ
โดยนัยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๕)
และ(ฉบั บที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๓) มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ ให้ มี ระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
เพื่อพัฒนาคุณภพ และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยให้ทารายงานประจาปี
เสนอต่อหน่ ว ยงานที่สังกัด หน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่ การพัฒ นา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
รายงานประจาปี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ปีการศึกษา ๒๕๖1 จัดทาขึ้นเพื่อ
รายงานผลการดาเนินการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา และเพื่อรายงานผลการดาเนินงานให้แก่หน่วยงาน
ที่ดูแลรับผิดชอบ และเสนอต่อสาธารณชน โดยอิงมาตรฐานการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้ นฐาน โดยใช้ รู ป แบบการรายงานตามแนวของส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษ าขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ส่วนประกอบของรายงาน ได้แก่ ข้อมู ลพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และภาคผนวก การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติ
การประจาปี ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และสรุปผล การพัฒนาและการนา
ผลไปใช้ เป็นผลสาเร็จจากการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐาน ๓ มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
นอกจากนี้ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ยังได้แสดงถึงผลการวิเคราะห์
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตของโรงเรียน เพื่อนาเสนอรายงาน
ผลการจั ดการศึกษาในรอบปี ที่ผ่ านมา และแสดงถึงคุณภาพของสถานศึกษา ตามผลการปฏิบัติงาน
ในภาพรวมของสถานศึกษา
โรงเรี ยนวิ ทยาศาสตร์ จุ ฬาภรณราชวิ ทยาลั ย เชี ยงราย หวั งว่ ารายงานประจ าปี ของสถานศึ กษา
ปีการศึกษา ๒๕๖1 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ทราบผลการดาเนินงานของโรงเรียน
ตามมาตรฐานการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ และจะมีส่วนช่วยกันพัฒนา
โรงเรียนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นต่อไป
นายประดิษฐ์ โพธิกลาง
ผู้อานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
345 หมู่ 2 ต าบลรอบเวี ย ง อ าเภอเมื อ งเชี ย งราย จั ง หวั ด เชี ย งราย
รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 0-53174-552
โทรสาร 0-5317-4555
pcc_cr@hotamil.com
www.pcccr.ac.th
เปิดสอนตั้งแต่ระดับตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
จุ ฬาภรราช-วิทยาลั ย เชีย งรายมีเนื้อที่ 169 ไร่ 2 งาน 86 ตารางวา มีเขตพื้ น ที่บริการ 8 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบนได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลาพูน จังหวัดลาปาง
จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
ปญฺญายตฺถ วิปสฺสติ “คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา”
รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นาวิชาการ สืบสารงานพระราชดาริ

จภ.ชร.
PCCCR
น้าเงิน – แสด
ต้นแคแสด
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โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ห้าแยกพ่อขุน
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๓

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้รับประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่ 2กรกฎาคมพ.ศ. 2536
โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
จังหวัดเชียงราย” ต่อมามีประกาศกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2536 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น
“โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย”

อนึ่ ง โรงเรี ย นจุ ฬาภรณราชวิ ทยาลั ย เชียงราย เป็น 1 ใน 12 โรงเรียนที่กรมสามัญ ศึ ก ษา
กรมสามัญศึกษาจัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลั ย ลั กษณ์ อัครราชกุ มารี ทรงเจริญพระชนมายุ ค รบ 3 รอบ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2536
เป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์การจัดตั้ง เพื่อสนับสนุนและผลิตกาลังคนด้านวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมสนองตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ที่ทรงมุ่งมั่นส่งเสริมคุณภาพชีวิตในด้านความเป็นอยู่ และการศึกษาของประชาชนโดยเฉพาะในท้องถิ่น
ห่ า งไกลโดยให้ โ อกาส แก่ เ ยาวชนที่ มี ค วามสนใจ และมี ค วามสามารถด้ า นนี้ ตั้ ง แต่ เ ยาว์ วั ย ปั จ จุ บั น
เป็นโรงเรียนที่อยู่ในแผนและยุทธศาสตร์สาหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์
โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
เชี ย งราย ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ใ ช้ ที่ ดิ น สาธารณะประโยชน์ ข องต าบลรอบเวี ย ง อ าเภอเมื อ งเชี ย งราย
จังหวัดเชียงราย บริเวณบ้านป่ายางมนเป็นที่ตั้งโรงเรียนมีเนื้อที่ 149 ไร่ 2 งาน 86 ตารางวา โดยความ
ร่ ว มมือจากนายบุ ญธรรม กัน ทาสุ ว รรณ กานันตาบลรอบเวียง นายศรีพงษ์ อยู่มั่น นายอาเภอเมือ ง
เชียงราย
ดร.เฉลิ ม ชั ย รั ต นประยู ร ผู้ อ านวยการการส านั ก งานสามั ญ ศึ ก ษาจั ง หวั ด เชี ย งราย ภายใต้
การกากับ ดูแล และเห็ น ชอบของนายคารณ บุ ญเชิด ผู้ ว่าราชการจังหวัดเชียงรายโดยมีวัตถุประสงค์
ในการจัดตั้งดังนี้
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 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 3 รอบ
 เพื่อเป็นสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที่ฝึกทักษะความรู้ความสามารถของนักเรียน
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วัยเยาว์ซึ่งเป็นการเตรียมบุคลากร
ไว้รองรับโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่เรียนดี มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้มีโอกาสเพิ่มมากขึ้น ในการเข้าเรียนในระดับชั้นมัธ ยมศึกษาและได้พัฒ นาความรู้
พื้นฐานในด้านนี้อย่างเข้มข้นนาไปสู่การแก้ปัญหาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ได้ผลอย่าง
แท้จริง
 เพื่อเป็นสถานศึกษาระดับมัธยมตัวอย่าง ในด้านการฝึกอบรมนักเรียนให้เป็นกุลบุตร
กุลสตรีที่เพียบพร้อมด้วยจริยธรรมสามารถพึ่งพาตนเองได้และเป็นประโยชน์ต่อสังคม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ดาเนินการรับนักเรียนครั้งแรกในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และ 4 ชั้นละ 1 ห้องเรียน รวม 2 ห้องเรียน เปิดเรียนวัน แรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2537
ซึ่งในขณะนั้นอาคารเรียนและอาคารประกอบต่าง ๆ อยู่ในระหว่างการก่อสร้างโรงเรียน จึงขออนุญาตใช้
สถานที่เรียนชั่วคราวที่สถาบันราชภัฏเชียงราย 1 ปีการศึกษา และเมื่อภารเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2538
ได้ขอเช่าอาคารคริสตจั กรภาคที่ 2 เชียงราย เป็นสถานที่เรียนและได้ย้ายมาเรียนในสถานที่ปั จ จุบัน
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เป็นโรงเรียนสหศึกษา
ในรูปแบบพักประจา มีการเรียนการสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6
ต่อมาในปีการศึกษา 2550 กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 โรงทั่วประเทศได้ร่วมมือ
กั บ ส านั ก คณะกรรมการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.) และโรงเรี ย นมหิ ด ลวิ ท ยานุ ส รณ์ ซึ่ ง เป็ น โรงเรียน
วิทยาศาสตร์ต้นแบบของรัฐแห่งแรกที่มุ่งเน้นการผลิตนักวิจัย นักประดิษฐ์ และนักคิดค้นด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับนักวิจัย นักประดิษฐ์ และนักคิดค้นชั้นนาของนานาประเทศ
แต่ เ นื่ อ งด้ ว ยโรงเรี ย นมหิ ด ลวิ ท ยานุ ส รณ์ สามารถผลิ ต นั ก เรี ย นได้ เ พี ย งปี ล ะ 240 คน ซึ่ ง มี จ านวน
ไม่เพียงพอ จึงได้เปิดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง นักเรียนจานวน
288 คนโดยนอกเหนือจากนักเรียนที่ร่วมโครงการในห้องเรียนวิทยาศาสตร์แล้ว นักเรียนทุกคนก็ได้รับ
การเรียนการสอนและการประเมินผลเฉกเช่นเดียวกัน
ปัจจุบัน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้รับการพัฒนาเป็น โรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภ าค ตามมติคณะรั ฐ มนตรี เมื่ อวันพฤหั ส บดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้ กับผู้ มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีกระจาย
อยู่ ในทุกภูมิภ าคทั่ว ประเทศ โดยเน้นการให้ โ อกาสกับผู้ มีความสามารถพิเศษที่ขาดแคลนทั น ทรั พ ย์
ในภูมิภาคนั้น ๆ นอกจากนี้เพื่อเป็นฐานในการผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ให้มีปริมาณและคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ที่สามารถทาการวิจัยและ
พั ฒ นาเพื่ อ สร้ า งความรู้ แ ละนวั ต กรรมได้ ตลอดจนเพื่ อ เป็ น ต้ น แบบและกระตุ้ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การจัดการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑

๕

ตารางทาเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
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จานวนบุคลากร
บุคลากร
(ทั้งหมด)
159

ผู้บริหาร

ครูผู้สอน

4

พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง

58

7

เจ้าหน้าที่อื่น ๆ

4

86

วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร
บุคลากร
ผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการ
โรงเรียน
ครูผู้สอน
พนักงานราชการ
ครูพิเศษ
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม

จานวน
1
3
58
7
46
3
72
190

การศึกษา
ปวส.
2
2

ป.ตรี
-

ป.โท
1
3

ป.เอก
-

31
7
44
1
83

27
31

-

สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน
สาขาวิชา

จานวน(คน)

ภาระงานสอนเฉลี่ย
ของครู 1 คน
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
17.50
13.50
17.73
16.21
12
12
17.00
18.50

1. บริหารการศึกษา
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์
4. ภาษาไทย
5. ภาษาอังกฤษ

4
9
14
6
5

6. สังคมศึกษา ฯ
7. การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
8. อื่น ๆ

9
6

15.56
13.33

13.09
11.77

9

14

18
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จานวนนักเรียนปีการศึกษา 2561 รวม 720 คน
ระดับ
ชั้นเรียน

จานวน
ห้องเรียน

จานวนนักเรียน
ชาย

รวม

เฉลี่ยต่อห้อง

หมายเหตุ

(คน/ห้อง)

หญิง

ม.1

4

39

57

96

24

ม.2

4

38

57

95

24

ม.3

4

37

59

96

24

ม.4

6

51

92

143

24

ม.5

6

53

92

145

24

ม.6

6

44

100

144

24

รวม

30

262

457

719

-
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ระดับคุณภาพของสถานศึกษา






ระดับ กาลังพัฒนา
ระดับ ปานกลาง
ระดับ ดี
ระดับ ดีเลิศ
ระดับ ยอดเยี่ยม

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้ดาเนินการส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นคุณภาพของนักเรียนเป็นสาคัญ โดยการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ได้ดาเนินการในรูปแบบความร่วมมือ
ของกลุ่ ม โรงเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ ภู มิ ภ าค ตามนโยบายกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารในโครงการพั ฒ นา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มีการดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีโรงเรียนมหิ ดลวิทยานุส รณ์ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานที่ช่ว ยเหลื อในการจัด ทา
หลักสูตร และประกาศใช้ในกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไป
ตามเป้ าหมายของกระทรวงศึ กษาธิการ ในการยกระดั บคุ ณภาพการจั ดการศึ กษา และพั ฒนาผู้ เรี ยนที่มี
ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังได้พัฒนาผู้เรียน
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงานในแต่ละระดับชั้น โดยจัดทา
หน่วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอาเซียนศึกษา การสนับสนุนให้ครูได้
พัฒนาตนเองในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร สมรรถนะ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของสถานศึกษา เน้นการสร้างองค์ความรู้ ทักษะการคิด วิเคราะห์ให้แก่ผู้เรียน พร้อมกับ
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การพัฒนาทักษะที่จ าเป็น ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ การ
จัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา การจัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning) การจัดการเรียนรู้
แบบโครงงาน การเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบของชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (Professional Learning
Community : PLC) มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน ตามนโนบายขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษา และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจาวัน และโรงเรียนวิถีพุทธ
โรงเรียนได้ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่ส ร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้ แก่
ผู้เรียน เน้นการมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมสร้างสรรค์ เน้นทักษะกระบวนการที่จาเป็นสาหรับ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้นักเรียนบรรลุตามเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ของโรงเรียน มีสมรรถนะ
ที่สาคัญ ต่อการเรียนรู้ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา โดยเน้นการ
จั ด การเรี ย นการสอน ที่ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ ครู ใ ช้ เ ทคนิ ค การสร้ า งความรู้ ด้ ว ยตนเอง
การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน การใช้สื่อเทคโนโลยี Social Media ในการจัดการเรียนการ
สอน การเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัย การใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การจัดการเรียนการสอน โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในฐานะมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง
ในการสนับสนุนห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วิ พากษ์โครงงานวิจัยของนักเรียน
และการสนับสนุนทางวิชาการด้านอื่น ๆ รวมทั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
มีความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิท ยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย และความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ได้แก่ โครงการ
แลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างนักเรียน โรงเรียน Tokyo Gakugei University Senior High School (Super
Science High School) ประเทศญี่ ปุ่ น โรงเรี ย น Yishun Junior College ประเทศสิ ง คโปร์ ซึ่ ง มี ก าร
แลกเปลี่ยนทางวิชาการ การนาเสนอโครงงาน การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม การเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น รวมทั้งการจัดโครงงานฐานวิจัยร่วมกัน ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุ นจาก
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
สู่ ก ารเป็ น นั ก เรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ ชั้ น น าของประเทศ ส่ ง ผลให้ นั ก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาจนประสบ
ผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์
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1. กระบวนการพัฒนา
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
โรงเรียนได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี 2558 และ
2559 รายงานประจาปี 2560 หลักสูตรสถานศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ จัดโครงการต่าง ๆ ที่ส่งผลในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ เช่น โครงการพัฒนางานวิชาการและส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการ โครงการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง มาตรการการอ่านการเขียน การ
จัดกิจกรรมแข่งขันคิดเลขเร็ว ท่องสูตรคูณ การแก้โจทย์ปัญหา เข้าค่ายภาษาอังกฤษ โครงการห้องสมุดเพื่อการ
เรียนรู้ จัดกิจกรรมภาษาอาเซียนวันละคา แข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ โครงการสร้างความพร้อมสู่อาเซียน โครงการ
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
- จากการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง รายงานการอ่าน การเขียน ปีการศึกษา 2559 มี
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 714 คน พบว่าด้านการอ่าน นักเรียนอ่านได้ระดับดีเยี่ยม 714 คน ด้านการ
เขียนนักเรียนเขียนได้ระดับดีเยี่ยม 714 คน
- จากการสุ่มนักเรียนสนทนา สอบถาม พบว่า นักเรียนอ่าน เขียนและแสดงความคิดเห็นได้
ร้อยละ100
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา
- จากการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่แบบสรุปผลการประเมินการคิดวิเคราะห์
ตาม หลักสูตรของสถานศึกษาพบว่า นักเรียนทุกคนผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์
อยู่ใน ระดับดีร้อยละ 100
3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
- นักเรียนมีแบบบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
สม่าเสมอคิดเป็นร้อยละ 100
4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
- จากการตรวจสอบเอกสาร ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นระดั บ โรงเรี ย น เปรี ย บเที ย บปี
การศึกษา 2557 และ 2558 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวม อยู่ในระดับดีเยี่ยม
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
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วิธีดาเนินการ
โรงเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ จุ ฬ าภรณราชวิ ท ยาลั ย เชี ย งราย ได้ จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นหลักสูตรแบบอิงมาตรฐานและ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของความ
เป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โรงเรียนได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน โดยจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ จัดโครงการต่างๆ ที่ส่งผลในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ดังนี้
ขั้นวางแผน
1. คณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน กลุ่มงานบริหารวิชาการ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประชุม
เตรียมความพร้ อมกาหนดการเรี ยนการสอนเพิ่มเติมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดั บชาติ
(O - net)
2. กลุ่มงานบริหารวิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดทากาหนดการการเรียนการสอนในแต่ละ
รายวิชา ครูผู้รับผิดชอบ สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ในการดาเนินงาน
ขั้นดาเนินการ
1. กลุ่มงานบริหารวิชาการดาเนินการตามกาหนดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ
ขั้ น พื้ น ฐาน (O - net) ของแต่ ล ะกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ พร้ อ มทั้ ง มอบต้ น ฉบั บ ข้ อ สอบ (O - net)
ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ให้กับแต่ละกลุ่มสาระ
2. แต่ละกลุ่มสาระดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาติ (O - net) โดยการเจาะลึกด้านทฤษฎีของเนื้อหา การฝึกทาแบบทดสอบระดับชาติ (O - net)
ย้อนหลัง 5 ปี เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของขอบเขตเนื้อหาการออกข้อสอบ
3. โรงเรียนคอยส่งเสริม และกระตุ้นนักเรียนให้มีความกระตือรือร้น เห็นความสาคัญของการ
ทดสอบระดับชาติ (O - net)
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กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขั้นพื้นฐาน (O - net)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขั้นพื้นฐาน (O - net)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ขั้นติดตามประเมินผล
1. ฝ่ายบริหารกากับ ติดตาม การดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/งานที่กาหนด
2. ติดตามผลการทดสอบระดับชาติ และนามาสรุปประมวลผล วิเคราะห์ประเมินผลเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการดาเนินการในปีต่อไป
ขั้นปรับปรุงพัฒนา
1. ครูผู้สอนในรายวิชานั้น ๆ และส่วนงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดาเนินงาน เพื่อเก็บเป็น
ข้อมูล ในการพัฒ นาและยกระดับผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนขั้นพื้นฐาน (O - net) ของนักเรียนในปี
การศึกษาต่อไป
2. ยกย่องชมเชย ให้รางวัลสาหรับนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ 100 คะแนนเต็ม เพื่อ
เป็นขวัญและกาลังใจ ประชาสัมพันธ์ให้เป็นแบบอย่างกับรุ่นต่อไป
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ผลงาน/ผลการดาเนินการ
จากการดาเนินงานส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O - net) ของนักเรียน
ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมามีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา
ดังนี้
1. ผลการทดสอบระดั บ ชาติ ขั้ นพื้ นฐาน (O - net) ระดั บชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ปี การศึ กษา
2561 ผลค่าเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
2. ผลการทดสอบระดั บ ชาติ ขั้ นพื้ นฐาน (O - net) ระดั บชั้ นมั ธ ยมศึ กษาปี ที่ 6 ปี การศึ กษา
2561 ผลค่าเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
3. ผลการทดสอบระดับ ชาติ ขั้น พื้นฐาน (O - net) ระดับชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึ ก ษา
2561 วิชาคณิตศาสตร์ คะแนน 100 เต็ม จานวน 12 คน
4..ผลการทดสอบระดั บ ชาติ ขั้ นพื้ น ฐาน (O - net) ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปีที่ 6 ปี ก ารศึ ก ษา
2561 วิชาคณิตศาสตร์ คะแนน 100 เต็ม จานวน 5 คน
ตารางแสดง นั ก เรี ย นที่ มี ผ ลการทดสอบระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O - net) ปี ก ารศึ ก ษา 2561
วิชาคณิตศาสตร์ คะแนน 100 เต็ม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เด็กชาย
เด็กชาย
เด็กหญิง
เด็กหญิง
เด็กชาย
เด็กหญิง
เด็กชาย
เด็กหญิง
เด็กชาย
เด็กหญิง
เด็กหญิง
เด็กชาย

วชิรวิชญ์ อินทพันธ์
พิษณุพงศ์ ตุ้ยอ้าย
ญาณิศา เกียรติบุรุษ
สุวรา วรรณชัย
ธนภัทร วิชา
ทรงพร สงค์ประเสริฐ
วุฒิชัย ชัยเรืองวุฒิ
ธันยชนก ศิริเศรษฐ์โสภณ
ณัฐดนัย อินทราทิพย์
สุวลักษณ์ ใจแก้ว
น้าทิพย์ มูลใจทราย
ปัณณวิชญ์ เศรษฐสิริวาณิช

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นางสาว
นาย
นาย
นาย
นาย

พิชญาภา
พงศกร
สุชาครีย์
เสฎฐวุฒิ
วิศรุต

สิทธิตัน
พุทธวงศ์วัน
สุธาพจน์
ธนาคา
สุดชาติ
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจาปีการศึกษา 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับ/รายวิชา
คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน

คะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ย
ระดับสังกัด

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ

ภาษาไทย

82.50

55.62

55.04

54.42

คณิตศาสตร์

80.50

31.27

30.28

30.04

วิทยาศาสตร์

63.88

36.73

36.43

36.10

ภาษาอังกฤษ

52.63

29.45

29.10

29.45

หมายเหตุ

จากตาราง โรงเรี ยนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลั ย เชี ยงราย มี คะแนนเฉลี่ ยผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
แผนภูมิแสดง ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ประจาปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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ภาษาไทย
คะแนนเฉลี่ย ระดับโรงเรียน

คณิตศาสตร์
คะแนนเฉลี่ย ระดับจังหวัด

36.73 36.43 36.1

29.45 29.1 29.45

วิทยาศาสตร์
คะแนนเฉลี่ ระดับสังกัด

ภาษาแงกฤษ
คะแนนเฉลี่ยนระดับประเทศ
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ระดับ/รายวิชา
คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน
ภาษาไทย
69.81

คะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด
47.73

คะแนนเฉลี่ย
ระดับสังกัด
48.16

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ
47.31

คณิตศาสตร์

63.52

31.03

31.04

30.72

วิทยาศาสตร์

46.86

30.83

30.75

30.51

สังคมศึกษา

44.94

35.34

35.48

35.16

ภาษาอังกฤษ

53.89

31.07

31.15

31.41

หมายเหตุ

จากตาราง โรงเรี ยนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลั ย เชี ยงราย มี คะแนนเฉลี่ ยผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
แผนภูมิแสดง ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ประจาปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
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ภาษาไทย
คะแนนเฉลี่ย ระดับโรงเรียน

คะแนนเฉลี่ย ระดับจังหวัด

สังคมศึกษาฯ

คะแนนเฉลี่ ระดับสังกัด

ภาษาอังกฤษ53.89
คะแนนเฉลี่ยนระดับประเทศ

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑

๑๖

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 กับ ปีการศึกษา 2561
1) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 กับปีการศึกษา 2561
ระดับ/
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ยระดับ คะแนนเฉลี่ยระดับ
คะแนนเฉลี่ย
หมายเหตุ
รายวิชา/
จังหวัด
สังกัด
ระดับประเทศ
ของโรงเรียน
ปีการศึกษา
2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561
ภาษาไทย

74.14

82.50 48.82 55.62 48.82 55.04 48.82

54.42

คณิตศาสตร์

77.54

80.50 26.97 31.27 26.97 30.28 26.97

30.04

วิทยาศาสตร์

59.52

63.88 33.06 36.73 33.06 36.43 33.06

36.10

ภาษาอังกฤษ

53.85

52.63 30.29 29.45 30.29 29.10 30.29

29.45

2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 กับปีการศึกษา 2561
ระดับ/
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ยระดับ คะแนนเฉลี่ยระดับ
คะแนนเฉลี่ย
รายวิชา/
ของโรงเรียน
จังหวัด
สังกัด
ระดับประเทศ
ปีการศึกษา 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561
ภาษาไทย 74.20 69.81 53.27 47.73 53.09 48.16 52.29 47.31
คณิตศาสตร์

49.81

63.52 25.56 31.03 26.17 31.04 24.88

30.72

วิทยาศาสตร์

42.75

46.86 32.44 30.83 33.21 30.75 31.62

30.51

สังคมศึกษา

46.96

44.94 36.45 35.34 37.09 35.48 35.89

35.16

ภาษาอังกฤษ

45.52

53.89 27.28 31.07 28.21 31.15 27.76

31.41

หมายเหตุ

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
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โล่ และเกียรติบตั ร สถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ย
รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นอันดับที่ 1
ของสพม.36
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
(O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ประจาปีการศึกษา 2561

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑

๑๘

โล่ และเกียรติบตั ร สถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ย
รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นอันดับที่ 1
ของสพม.36
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
(O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ประจาปีการศึกษา 2561

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑

๑๙

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทุกกลุม่ สาระการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
แผนภูมิแสดง สรุปผลการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2561
4.00
3.90
3.80

เกรดเฉลี่ย

3.70
3.60
3.50
3.40
3.30
3.20
3.10

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑

๒๐

แผนภูมิแสดง สรุปผลการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2561
4.00
3.50
3.00

เกรดเฉลี่ย

2.50
2.00

1.50
1.00
0.50
0.00

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑

๒๑

แผนภูมิแสดง สรุปผลการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2561
4.00
3.50
3.00

เกรดเฉลี่ย

2.50
2.00
1.50
1.00
0.50

0.00

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑

๒๒

แผนภูมิแสดง สรุปผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2561

4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

3.76

3.50

3.78

3.94

3.96

3.86

3.85

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปศึกษา

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ภาษาต่างประเทศ

3.90

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑

๒๓

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทุกกลุม่ สาระการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
แผนภูมิแสดง สรุปผลการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2561
4.00
3.50

เกรดเฉลี่ย

3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50

การสืบเสาะและธรรมชาติทางวิทยาศาสตร์

การออกแบบและพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1

ศาสนศึกษาและหลักธรรมสาหรับชีวิต

ทัศนศิลป์

สุขศึกษาและพลศึกษา 1

วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

พื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

เคมีพื้นฐาน

ฟิสิกส์พื้นฐาน

คณิตศาสตร์ 2

คณิตศาสตร์ 1

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1

0.00

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑

๒๔

แผนภูมิแสดง สรุปผลการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1/2561
4.00
3.50
3.00

เกรดเฉลี่ย

2.50
2.00
1.50
1.00
0.50

0.00

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑

๒๕

แผนภูมิแสดง สรุปผลการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1/2561
4.00
3.50
3.00

เกรดเฉลี่ย

2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑

๒๖

แผนภูมิแสดง สรุปผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2561

4.00

3.96

3.74
3.34

3.90

3.87

3.89

3.42

3.34

3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปศึกษา

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ภาษาต่างประเทศ

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑

๒๗

เทคนิคปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น
เริ่มต้นโครงงาน
โครงงานคณิตศาสตร์
การงานอาชีพ 1
การออกแบบและเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพีชคณิต
ความรู้พื้นฐานสาหรับแคลคูลัส
คอมพิวเตอร์กราฟิกและการนาเสนอ
งานประดิษฐ์
ดนตรี 1
ตรรกศาสตร์และการพิสูจน์เบื้องต้น
นาฏศิลป์ 1
ประวัติศาสตร์ 2
พระพุทธศาสนา 2
พลศึกษา 2
ภาษาไทย 2 (วรรณคดีวิจักษ์ 1)
ภาษาญี่ปุ่น 2
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
วิทยาศาสตร์ 2
สังคมศึกษา 2
สัมนาทางคณิตสาสตร์
สุขศึกษา 2
หน้าที่พลเมือง 2

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทุกกลุม่ สาระการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

แผนภูมิแสดง สรุปผลการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2561
4.00

3.50

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑

๒๘

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
ตรรกศาสตร์และการพิสูจน์เบื้องต้น
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพีชคณิต
ความรู้พื้นฐานสาหรับแคลคูลัส
โครงงานคณิตศาสตร์
สัมนาทางคณิตสาสตร์
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4
การทาอาหาร
ระบบหุ่นยนต์พื้นฐาน
คอมพิวเตอร์กราฟิกและการนาเสนอ
การปลูกพืชไร้ดิน
การสื่อสารข้อมูลเเละเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ภาษาจีน 1
ภาษาญี่ปุ่น 1
ภาษาญี่ปุ่น 4
ภาษาไทย 4 (วรรณคดีวิจักษ์ 2)
สุขศึกษา 4
พลศึกษา 4
โครงงาน 2
เปิดโลกฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์ 4
นาฏศิลป์ 2
ทัศนศิลป์ 2
สังคมศึกษา 4
พระพุทธศาสนา 4
ประวัติศาสตร์ 4

แผนภูมิแสดง สรุปผลการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2561
4.00

3.50

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑

๒๙

แผนภูมิแสดง สรุปผลการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2561
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑

๓๐

แผนภูมิแสดง สรุปผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2561
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50

1.00

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑

๓๑

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทุกกลุม่ สาระการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
แผนภูมิแสดง สรุปผลการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2561
4.00
3.50

เกรดเฉลี่ย

3.00
2.50
2.00
1.50
1.00

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑

๓๒

แผนภูมิแสดง สรุปผลการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2561
4.00
3.50

เกรดเฉลี่ย

3.00
2.50
2.00
1.50
1.00

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑

๓๓

1.00
การพูดในที่ประชุมชน

ภาษาจีนในชีวิตประจาวัน 2

การอ่านเชิงวิเคราะห์

ภาษาอังกฤษวิชาการ 3

เครื่องดื่มสมุนไพร

การเขียนโปรแกรมบนเว็บ

การเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ 2

สุนทรียศาสตร์กับการดารงชีวิต

สังคีตนิยม

สุขศึกษาและลพศึกษา 6

หน้าที่พลเมือง 4

อาเซียนศึกษา

ทักษะชีวิต

ประวัติศาสตร์สมัยใหม่

การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ

นาโนเทคโนโลยี

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

นิวเคลียร์ในชีวิตประจาวัน

จริยธรรมทางวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์โลก 2

สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น

ทฤษฎีกราฟ

การอ่านตีความ

วรรณคดีกับชีวิต

เกรดเฉลี่ย

แผนภูมิแสดง สรุปผลการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2/2561
4.00

3.50

3.00

2.50

2.00

1.50

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑

๓๔

แผนภูมิแสดง สรุปผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2561

4.00

4.00
3.71

3.87

3.76

3.55

3.93
3.62

3.50
3.00

2.99

2.50
2.00
1.50
1.00
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปศึกษา

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ภาษาต่างประเทศ

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑

๓๕

จุดเด่น
ด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
- ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มี
พัฒนาการทางการเรียนที่สูงขึ้น5 กลุ่มสาระ ยกเว้น วิทยาศาสตร์
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาการจากการทดสอบระดับชาติ พบว่า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผล
การทดสอบภาพรวมทุกด้านที่สูงกว่าระดับประเทศ และระดับเขตพื้นที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาพรวมทุกด้านสูง
กว่าระดับเขตพื้นที่
- ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกการทางาน พบว่า นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน
เรียนต่อทุกคน
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
- ผู้เรียนมีคุณลักษณะ และค่านิยมที่ดี ตามที่สถานศึกษากาหนด
- ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย
- ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
- ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคมที่ดี และไม่มีนักเรียนทุพโภชนาการ
จุดควรพัฒนา
- ผู้เรียนมีผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมีผลการประเมินระดับชาติและระดับอื่น ๆ สูงขึ้นทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ นักเรียนมีความกล้าแสดงออก สุขภาพอนามัย สมบูรณ์แข็งแรง และมีคุณธรรม จริยธรรม มี
สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา
- ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และความสามารถในการเขียนเพื่อการสื่อสารได้ระดับ
ดีทุกคน สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และนาเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ และรู้เท่าทันสื่อ
เทคโนโลยี ส่ งผลให้ ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม คะแนนเฉลี่ ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ขึ้ นพื้ นฐาน (O-Net) สู งกว่าระดับชาติ และเป็นอันดับ 1 ของระดับส านักงานเขตพื้ นที่
การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 36 ทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกปี
- ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนประจา มีการออกกาลังกายและ
ทดสอบสมรรถนะทางกายอย่างต่อเนื่อง มีจรรยามารยาท และระเบียบวินัยที่เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่
ยอมรับในสังคม
ข้อเสนอแนะ
- ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
- ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานให้สูงกว่าร้อยละ 50 ทุกรายวิชา
- ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้ประสบความสาเร็จเป็นรายบุคคล
- ส่งเสริมสุขภาพ อนามัยของนักเรียนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี
- ส่ งเสริ มศั กยภาพผู้ เรี ยนในเวที การแข่ งขั นระดั บชาติ และระดั บนานาชาติ อย่ างกว้ างขวาง
และต่อเนื่อง
- ยกระดับความร่วมมือทางวิชาการทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
ภาคผนวก ผลงานที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
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ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ
และสารสนเทศ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศอย่าง
ต่อเนื่อง จนมีความครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน เรียกใช้ได้สะดวกและตรงตามความต้องการ ช่วยให้
โรงเรียนสามารถดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ตามหลัก
วิชา โดยโรงเรียนมีแนวทางในการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ

วิธีดาเนินการ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มีการส่งเสริมให้นักเรียนใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ มีการศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ สามารถนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม
โดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) ดังนี้
ขั้นวางแผน
1. โรงเรียนแต่งตั้ งคณะกรรมการที่รับผิดชอบ ดาเนินการ กากับ ติดตามประเมินผลการใช้
เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการบริหารและการจัดการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และด้านการ
เรียนการสอนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เช่น
1.1 มี ค ณะกรรมการงานพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (ICT) ติ ด ตาม
ประเมินการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร รายงานการจัดการอบรมปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
และการสื่อสาร รายงานการจัดการอบรมปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร
1.2 เจ้ า หน้ า ที่ ห้ อ งศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ต่ า งๆ เช่ น ห้ อ งสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ห้อ งปฏิบ ัต ิก ารทาง
วิศวกรรมศาสตร์ (Machine Shop) เป็นต้น
1.3 คณะกรรมการการตรวจสอบพัสดุฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน
2. ประชุ ม ชี้ แ จงคณะกรรมการที่ รั บ ผิ ด ชอบด าเนิ น การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน การใช้
เทคโนโลยีและการสื่อสาร กากับ ติดตามการใช้เพื่อการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
3. ฝ่ายบริหารประชุมวางแผนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
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4. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามโครงสร้างการบริหาร เพื่อวางแผนการดาเนินงานจัดทา
โครงการ/กิจกรรม/งานที่ส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT)
5. ประชุมวางแผนการทางาน เป็นการของทุกฝ่าย เพื่อให้ทุกฝ่ายงานให้มองเห็นความสาคัญ
ของงานข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน เริ่มตั้งแต่การตั้งคณะกรรมการฝ่ายบริหาร ฝ่ายงานงบประมาณ
และแผนฝ่ายงานวิชาการ ฝ่ายงานบริหารทั่วไป ฝ่ายงานกิจการนักเรียน รวมไปถึงคณะครูผู้สอน ครูฝ่าย
สนับสนุนการเรียนการสอน เจ้าหน้าที่ร่วมวางกรอบการทางานให้ไปในทิศทางเดียวกัน ฝ่ายแผนพัฒนา
โรงเรียนที่ได้กาหนดไว้ วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย ว่าโรงเรียนยังขาดหรือเกินสิ่งไหน รวมไปถึงมองหา
โอกาส และอุปสรรค ในการพัฒนาระบบงานสารสนเทศของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
เชียงราย
6. จากนั้นร่วมกาหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการจัดการพัฒนางาน วางแผนการทางาน
ตามกรอบเวลา เพื่อมองเห็นถึงเป้าหมายที่จะมาถึง กาหนดบุคลากรในการควบคุมการดาเนินกิจกรรม
ที่เหมาะสม กาหนดงบประมาณที่สอดคล้องในการทางานให้บรรลุเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้ รวมถึงจัดสรร
สื่อ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องมือต่าง ๆ ที่จะเข้าช่วยสนับสนุนภารกิจนั้น ๆ อย่างเหมาะสม คุ้มค่า โดย
คานึงถึงประสิทธิภาพสูงสุดที่จะเกิดกับองค์กร
ขั้นดาเนินการ
1. ดาเนินงานตามปฏิทินตามฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งานการนิเทศ กากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร ในการประเมินการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการเรียน
การสอนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2. ผู้รับผิดชอบเขียนรายงานการดาเนินการตามโครงการ/งาน/กิจกรรมในการประเมินการใช้
เทคโนโลยีและการสื่อสาร เสนอต่อผู้อานวยการ/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/หัวหน้างาน และรายงานผล
ต่องานติดตามประเมินผลตามโครงการ/งาน/กิจกรรมอย่างเป็นระบบละต่อเนื่อง
3. คณะกรรมการงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) นิเทศ กากับ ติดตาม
ประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเทคโนโลยีและการสื่ อสารเพื่อการบริห ารจัดการเสนอต่อผู้ อานวยการ/
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/หัวหน้างาน และรายงานผลต่องานติดตามประเมินผลตามโครงการ/งาน/
กิจกรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
4. ปฏิบัติงานตามกรอบแผนงาน กิจกรรม ที่ได้วางเอาไว้เพื่อให้ภาระงานแต่ล ะส่วนดาเนิน
ไป อย่างมีประสิทธิภาพ ในการทางานอาจจะมีการวางแผนการทางานเป็นระยะ เมื่อพบว่าการทางาน
ติดขัดโดยมองเห็นถึงผลที่จะตามมา อาจจะมีการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศอยู่ตลอดเวลา อาจจะต้อง
อาศัยเทคนิคและวิธีการที่หลากหลายเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยา เพื่อการนาเสนอที่ดี เหมาะแก่
การนาไปใช้ ในการตัดสินใจในการวางแผนพัฒนางานด้านอื่น ๆ
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วิเคราะห์ วางแผนการทางานระบบข้อมูล
สารสนเทศ
ปฏิบัติตามกรอบแผนงานข้อมูลสารสนเทศ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานข้อมูลสารสนเทศ
ปรับปรุงข้อมูลการดาเนินงานสารสนเทศ
ผังโครงสร้างการทางานของระบบข้อมูลและสารสนเทศ
5. ดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/งาน ที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ดังนี้
5.๑ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เช่น การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี การจัดการเรี ยนการสอนในรายวิช าคอมพิว เตอร์ ครูผู้สอน ๘ กลุ่มสาระการเรีย นรู้
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น สื่อ e-book, Power Point สื่อ
เทคโนโลยีออนไลน์ Youtube และใช้เทคโนโลยี Google Apps for Education มาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน เป็นต้น
5.๒ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่ อสาร (ICT) ได้แก่ กิจ กรรมชุมนุมคอมพิว เตอร์ ชุมนุมโครงงานคอมพิวเตอร์ กิจกรรมค่าย
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
5.๓ ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนทางด้าน ICT โดยการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น ส่งเข้า
ประกวดแข่งขันในเวทีต่าง ๆ ทั้งระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เช่น
กิ จ กรรมแข่ ง ขั น ทั ก ษะทางวิ ช าการในงานศิ ล ปหั ต ถกรรมนัก เรี ยน กิ จ กรรม Science Fair กิ จ กรรม
Science Symposium
5.๔ จัดแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้แก่ ห้อง
สืบค้น (Resource Center) ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ห้องเรียน ICT เป็นต้น
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ระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย มีการจัดเก็บ
ข้อมูลเป็นหมวดหมู่ตามฝ่ายงานการบริหารงาน เพื่อสะดวกต่อการนาไปใช้งาน โดยใช้เครื่องมือในการ
จัดเก็บข้อมูลและจัดทาสานสนเทศ ทีทันสมัย มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันจาแนกได้ ดังนี้
ตารางแสดง เครื่องมือในการจัดการข้อมูล และสารสนเทศของกลุ่มงานวิชาการ
ลาดับ

งานหลัก

เครื่องมือ/โปรแกรมที่ใช้ในการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ

งานบริหารหลักสูตร

∙ เว็บไซต์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
∙ โปรแกรมจัดตารางเรียน ตารางสอน

2

งานบริหารงานทะเบียน
และวัดผล

∙ ระบบ SGS กลุ่มสารสนเทศ สานักงานนโยบายและแผนการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

3

งานพัฒนานวัตกรรม

∙ เว็บกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

4

งานส่งเสริมและพัฒนาครู

∙ ใช้ Google for Education

งานส่งเสริมศักยภาพผูเ้ รียน

∙ ระบบลงทะเบี ย นชุ ม นุ ม ออนไลน์ ของโรงเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

∙ ระบบลงทะเบี ย นชุ ม นุ ม ออนไลน์ ของโรงเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
∙ ห้องสมุดออนไลน์ e-library

1

5
6

ตารางแสดง เครื่องมือในการจัดการข้อมูล และสารสนเทศของกลุ่มงานอานวยการ
ลาดับ
งานหลัก
1 งานบริหารงานบุคลากร
2

งานบริหารงานธุรการ

3
4

งานเลขานุการโรงเรียน
งานชุมชนสัมพันธ์

∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

เครื่องมือ/โปรแกรมที่ใช้ในการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ
ระบบ e-student
ระบบ e-school
ระบบ e-office
ระบบ e-folio
ระบบสแกนนิ้วมือและใบหน้าในการลงเวลาปฏิบัติราชการ
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร Online
ระบบ e-office
ระบบ e-Network
วารสารจุฬาภรวิทย์
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ตารางแสดง เครื่องมือในการจัดการข้อมูล และสารสนเทศของกลุ่มงานกิจการนักเรียน
ลาดับ
งานหลัก
1 งานบริหารงานหอพัก
2 งานกิจการนักเรียน
3

งานบริหารงานสวัสดิการ
และบริหารนักเรียน

∙
∙
∙
∙

เครื่องมือ/โปรแกรมที่ใช้ในการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ
ระบบ e-school
Facebook page PCCCR Social
Facebook page เครือข่ายผู้ปกครองและนักเรียน
โปรแกรม Microsoft office 2010

ตารางแสดง เครื่องมือในการจัดการข้อมูล และสารสนเทศของกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
งานหลัก
1 งานอาคารสถานที่และ
สาธารณูปโภค
2 งานประชาสัมพันธ์และ
โสตทัศนศึกษา
3 งานสวัสดิการและบริการ
บุคลากร

เครื่องมือ/โปรแกรมที่ใช้ในการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ
∙ โปรแกรม Microsoft office 2010
∙ ระบบจัดซื้อภาครัฐออนไลน์
∙ ระบบ การใช้งานระบบสมาชิกประกันสังคม
∙ โปรแกรม Microsoft office 2010

หน้าเว็บไซต์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
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หน้าเว็บไซต์งานรับสมัครนักเรียน ใหม่

หน้าเว็บไซต์แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์งานโรงเรียน
เครื่องมือและโปรแกรมใช้ในกลุ่มงานวิชาการ
งานบริ ห ารฝ่ ายวิช าการน าเสนอข้อมูล โครงสร้า งหลั กสู ตร ได้รวบรวมหลั กสู ตรสถานศึ ก ษา
หลักสูตรของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เข้าด้วยกัน เพื่อการนาเสนอข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันและมีการเรียกใช้อย่างเป็นระบบ ทาให้แก้ปัญหาของ ไฟล์ข้อมูลฉบับที่ไม่เป็นปัจจุบัน ในการ
จัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี
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เว็บไซต์ฝ่ายบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
รวมไปถึงการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ทางโรงเรียนได้นาระบบ SGS ของกลุ่ม
สารสนเทศ สานักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ระบบ SGS การวัดและประเมินผลในส่วนของครู
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โปรแกรมที่ใช้จัดการวัดผล และ ประเมินผลการเรียน SGS นั้นแบ่งออกเป็นระบบที่ใช้สาหรับ
นักเรียนและผู้ปกครองสามารถเข้ามาเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยา ทาให้ประสิทธิภาพใน
การทางานคล่องตัว ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี

ระบบ SGS สาหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
อีกทั้งผู้บริหารกลุ่มงานวิชาการยังมีนโยบายให้การทางานที่ทันสมัย และให้สอดคล้องต่อการใช้
งาน ทางวิชาการ ได้มองเห็นถึงการที่นักเรียนจะเลือกวิชาเลือก ในอดีตยังเก็บข้อมูลโดยใช้กระดาษ
ปัจจุบันได้พัฒนารูปแบบการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ หรือการประมวลผลข้อมูลอยู่ ในรูปแบบของ
ตัว เลข ตัว หนั งสื อ รู ป ภาพ แผนภูมิ เป็นต้น โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่ อ งมือ ที่ช่ว ยในการเก็ บ ข้ อ มู ล
การประมวลผลทาให้เกิดผล ผลิต ได้แก่ คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสาเร็จรูป อุปกรณ์การสื่อสาร ฯลฯ ทาให้
ได้ผ ลผลิ ตของระบบสารสนเทศที่ถูกต้ อง ตรงกับความต้องการ การใช้ และทันต่อเหตุการณ์ใช้ ง าน
ฝ่ายงานสารสนเทศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จึงได้ดาเนินการพัฒนาโปรแกรม
ในรูปแบบ ออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และง่ายต่อการบริหารจัดการ
เช่น โปรแกรมการลงทะเบียนวิชาเลือกแบบออนไลน์ โปรแกรมระบบการลงทะเบียนชุมนุมแบบออนไลน์

โปรแกรมระบบการลงทะเบียนชุมนุมแบบออนไลน์
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ห้องสมุดโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เป็นห้องสมุดที่มีความทันสมัย
ทั้งทางด้านสื่อ หนังสือ ตารา แหล่งสืบค้นข้อมูล แหล่งเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย โดยได้นาเอาระบบการ
จัดการห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ e - library เข้ามาช่วยในการบริหารงานห้องสมุด เช่น การยืม - ค้น หนังสือ
การติดต่อหนังสือจากมหาวิทยาลัย นักเรียนสามารถค้นหาชื่อหนังสือ และทาการยืมได้จากมหาวิทยาลัย
ชั้นนา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจได้ อีกทั้งยังมีหนังสือใหม่ ที่น่าสนใจเข้ามาเสริมอย่างต่อเนื่อง

เว็บไซต์ห้องสมุด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
และระบบการจัดการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e - library)

เว็บไซต์ห้องสมุด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
และระบบการจัดการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e - library)
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Google Application ได้มีบทบาทในการจัดการเรียนการสอน ตอบสนองงานที่คล่องตัว
ได้เป็นอย่างดี ทางโรงเรียนได้นาเอา ผลิตภัณฑ์ของ Google เข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน เช่น
Google Drive, Google From , Google Sheet , และ Google Classroom เพื่องานที่น่าสนใจ รวมไป
ถึงการจัดการอบรมให้กับ นักเรียนและครู บุคลากรทางการศึกษา และฝ่ายสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนให้ใช้งานแบบออนไลน์ได้อย่างดี

Application Software ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน
เครื่องมือและโปรแกรมใช้ในกลุ่มงานกิจการนักเรียน
ระบบ e - Student เป็ น ระบบการจัดทาข้อมูล นักเรียนภายในโรงเรียน เป็นระบบออนไลน์
ครูส ามารถบัน ทึก ปรับ ปรุง เปลี่ย นแปลงข้อมูลนักเรียนได้ ทั้งทางด้านการเรียน ทางด้านพฤติกรรม
การเช็คชื่อการมาโรงเรียน และการประเมิน SDQ

ตัวอย่างระบบ e - School
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ยังได้มองเห็นถึงความสาคัญในการติดต่อระหว่าง
โรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครอง จึงได้สร้าง Page PCCCR Social เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
และประชาสัมพันธ์ภาระกิจงานโรงเรียน

Facebook Page PCCCR Social
นักเรียนและผู้ปกครองมีโ อกาสได้แลกเปลี่ยนข่าวสารกันผ่านทาง Page PCCCR Social
เป็นช่องที่ที่ติดต่อกับได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอย่างช่องทาง

Facebook Page PCCCR Social
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Facebook เครือข่ายผู้ปกครอง
ขั้นติดตามประเมินผล
โรงเรียนมีการดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของ ฝ่าย/กลุ่ม
สาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน การใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอนโดยใช้แบบสอบถาม
แบบสังเกตแบบประเมินนิเทศการสอนรวมทั้งการบริหาร และการจัดการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง การตรวจสอบโดยคณะกรรมการดาเนินงานที่ได้วางเอาไว้ตั้งแต่ต้น โดยการ
ทางานแต่ละครั้งนั้นจาเป็นที่คณะทางานกาหนดเป้าหมายในการทางานรายกิจกรรม เพื่อเปรียบเทียบกับ
ผลการทางานทางด้านข้อมูลสารสนเทศ มองหาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร ที่ได้จัดสรรเข้ากับภาระ
งานที่กาหนดเอาไว้ มองหาความสอดคล้องระหว่างงบประมาณที่ได้รับว่าเหมาะสมกับกิจกรรมต่างๆ มาก
น้อยแค่ไหน การจัดสรรสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการสนับสนุนโครงการ กิจกรรม
ต่างๆ มีความเหมาะสมหรือไม่
๑. ประเมินผลการพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของโรงเรียน (Self - Assessment Report)
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
๒. สรุป รายงานผลการพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) ได้แก่ รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายงานการ
ติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม/งาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี เป็นต้น
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑

๔๘

๓. เผยแพร่ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม/งาน ที่พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้แก่ รายงานประจาปี จุฬาวิทย์ฯ สาร เว็บไซต์โรงเรียน
ขั้นปรับปรุงพัฒนา
ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน นาผลการสรุปรายงาน กากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ดาเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มาพัฒนาและปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป โดยวิเคราะห์ผลสาเร็จ
การปรับปรุงการดาเนินการอย่างเหมาะสม หรือ การจัดทามาตรฐานใหม่หลังจากที่ได้ดาเนินกิจกรรมต่างๆ
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ วิเคราะห์ผลสาเร็จ เพื่อรายงานผลการดาเนินงานต่อที่ประชุมฝ่ายบริหาร หรือ
คณะกรรมการดาเนินงาน รวมถึงข้อเสนอแนะในการดาเนินกิจกรรมโครงการนั้นๆ ว่าจะพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และนาข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสิ นใจ
ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ต่อไป
๑. ครูนาข้อเสนอแนะจากการประเมินไปปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา
ต่อไป
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระฯ นาข้อเสนอแนะ ข้อแนะนา ไปปรับปรุง พัฒนา
โครงการ/กิจ กรรม/งาน เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ นักเรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในปีการศึกษาต่อไป

ผลงาน/ผลการดาเนินการ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มีระบบสารสนเทศที่มีข้อมูลที่ได้รับการ
รวบรวมการบันทึกเอาไว้อย่างถูกต้อง การตรวจสอบข้อมูลมีความสอดคล้อง ความสัมพันธ์ การจาแนก
ประเภทของข้อมูล เป็ น หมวดหมู่ห รือเป็นกลุ่ ม สามารถเรียกใช้ค้นหาข้อมูล หรือดึงข้อมูล ที่จะใช้ เพื่อ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้บริการ และคาตอบแก่ผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก และ
รวดเร็ว สามารถเผยแพร่สารสนเทศให้ กับผู้ใช้ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ เอกสาร รายงาน การเสนอบน
จอภาพ เป็นต้น ลักษณะของสารสนเทศมีความเที่ยงตรง ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ เป็นปัจจุบัน ทัน
ต่อเวลา พัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
นอกจากนี้ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
และสารสนเทศ เพื่ อ การเรี ย นการสอนอย่ า งทั่ ว ถึ ง และเต็ ม ศั ก ยภาพ ตั้ ง แต่ ปี ก ารศึ ก ษา 2561
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100 ตลอดสามปี ก ารศึ ก ษา การก ากั บ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เพื่อการพัฒนาต่อไป
จากการดาเนิน งานจั ดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่ งเสริมความสามารถของนักเรียน ส่งผลให้
นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มีผลงานความสาเร็จเป็นที่
ประจักษ์ดังนี้
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
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1. นักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้ผ่านเกณฑ์
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
2. นักเรียนนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการทาโครงงานทางด้าน
ICT จนได้รับความสาเร็จและได้รับรางวัลต่าง ๆ

นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสอนการเรียนและนาเสนองาน
กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์

เอกสารหลักฐาน
๑. รายงานผลการใช้ห้องสืบค้นห้องคอมพิวเตอร์
๒. แบบประเมินการใช้ อุปกรณ์เทคโนโลยี
3. แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
4. โครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
5. เอกสารคาสั่งแต่งตั้งและมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ปีการศึกษา ๒๕๕8 - ๒๕๖๐
6. รายงานการผลิตสื่อประจาปีของครู
7. ภาพถ่ายกิจกรรม
8 . แผนการจั ดการเรี ยนรู้ ที่ ใช้ ICT/Active Teaching & Learning ในการจั ดกิ จกรรม
การเรียนการสอน

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
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ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตร
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรในระดับดีขึ้นไป
นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมตาม
ที่สถานศึกษากาหนด โดยเฉพาะความสานึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน การมีส่วนร่วมของ
นักเรียน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การยอมรับเหตุผลและความคิดเห็นของผู้อื่น
ความสามารถในการทางานเป็นทีม ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ความมั่นใจในตนเอง เจตคติที่ดีต่อการ
เรียน และรักษาสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี ความรู้สึกปลอดภัย รวมถึงความเข้าใจวิธีป้องกันตนเองและ
ผู้อื่นให้ปลอดภัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ให้นักเรียนสามารถดารงชีวิต
ในสังคมอย่างเป็นปกติสุขและมีคุณค่า โดยมุ่งเน้นการพัฒนาในด้านต่าง ๆ รอบด้าน ผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ครบทั้ง 8 ข้อ ได้แก่
รั ก ชาติ ศาสน์ กษั ต ริ ย์ ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี วิ นั ย ใฝ่ เ รี ย นรู้ อยู่ อย่ างพอเพี ยง มุ่ งมั่ นในการท างาน
รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 100 ปีการศึกษา 2561 ดังตามรางต่อไปนี้
ร้อยละของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
ระดับชั้น
จานวนนักเรียน
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
96
100
96
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
96
100
96
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
96
100
96
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
144
100
144
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
144
100
144
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
144
100
144
จากตารางแสดง คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ต ามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พ.ศ. 2551 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ครบทั้ง 8 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 100
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑

๕๑

วิธีดาเนินงาน
นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
ตามที่ส ถานศึกษากาหนดและมีจิ ตส านึ กถึ งประโยชน์ส่ ว นรวมมากกว่าประโยชน์ส่ ว นตน โดยได้จั ด
กิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
ขั้นวางแผน
1. ฝ่ายบริหารประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ วางแผนการจัดทาโครงการ/กิจกรรม/งานที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากาหนด และแสดงการ
กระทาที่สะท้อนว่าเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนปรากฏโดดเด่นเป็นแบบอย่างได้
ขั้นดาเนินการ
โรงเรียนดาเนินงาน โครงการ/กิจกรรม/งาน ที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนมีคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่ า นิ ย ม และคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ต ามที่ ส ถานศึ ก ษาก าหนดและแสดงการกระท าที่ ส ะท้ อ นว่ า
เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ปรากฏโดดเด่นเป็นแบบอย่างได้ดังนี้
1. กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน มีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เป็นประจาทุกปี เพื่อพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณภาพที่ดีในสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
2. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย และวัฒนธรรม
อันดีของสังคม
- จากการตรวจสอบเอกสารหลั กฐาน จากแผนปฏิบั ติ การประจาปี 2561 โรงเรี ย น
ได้ดาเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ รายงานการประเมินคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ โครงการการสอบนักธรรมตรี โท เอก สมุดบันทึกความดี โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน
กิจกรรมวันสาคัญกิจกรรมออมทรัพย์ ภาพถ่ายโครงการ กิจกรรม
- สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน เช่น การแสดงพฤติกรรมที่แสดงออกถึงคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ค่านิยม อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของผู้เรียนตามที่สถานศึกษากาหนด
- การสัมภาษณ์นักเรียน ครู เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา
- ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
- มีการจัดการเรียนการสอนโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีวันสาคัญทางพุทธศาสนา
- การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย
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- โรงเรียนได้จัดโครงการเรียนรู้ประชาธิปไตย กิจกรรมน้องพี่สวัสดี ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้
มีปฏิสัมพันธ์กันในด้านต่าง ๆ เช่นการทางานร่วมกัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน
3. สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม
- โรงเรียนพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีโดยได้จัดทาโครงการส่งเสริม
สุขภาพ การตรวจสุขภาพร่างกาย ตรวจรักษาโรค ฉีดวัคซีน การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ การชั่งน้าหนัก
วัดส่วนสูง การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย การดูแลสุขภาพอนามัย การแปรงฟัน โครงการอาหาร
กลางวัน โครงการอาหารเสริม (นม) จัดอาหารกลางวันให้นักเรียนรับประทานทุกคน มีการส่งเสริมให้
ผู้เรียนออกกาลังกาย การบริหารตอนเย็น กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักเรียนมีผลการประเมิน
สมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษามีน้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัยและไม่มี
นักเรียนทุพโภชนาการ

-

-

- กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
-
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-

-

- กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
- 4. จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี เทิดไท้องค์ราชัน
- โครงการจิตอาสา ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี เทิดไท้องค์ราชัน เป็นโครงการที่นักเรียนแต่ละห้อง
ร่วมกันคิด วางแผน เสนอโครงการ ซึ่งเป็นโครงการเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน สังคมหรือชุม
ชุน โดยสมาชิก ในห้องเรียนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม เสริมสร้างความเป็นผู้นา สร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก ในห้องเน้นการบริหารจัดการของนักเรียน

-

-

- โครงการจิตอาสา ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี เทิดไท้องค์ราชัน
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5. จั ด กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ งานรั ฐ พิ ธี แ ละวั น ส าคั ญ ต่ า งๆ เช่ น วั น สถาปนาโรงเรี ย น
วันสาคัญแห่งชาติ ฯลฯ

-

-

- พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ
- ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
- และพิธีเกียรติยศประดับดวงตราสัญลักษณ์โรงเรียนให้แก่นักเรียนระดับชั้น ม.๑ , ม.๔
6. จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน
6.๑ กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ประชาธิ ป ไตยและสภานั ก เรีย น เพื่ อ คั ด เลื อ กคณะกรรมการ
นักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖1 ตามวิธีการประชาธิปไตย เพื่อให้สานต่อการทางานและทาหน้าที่ตามบทบาท
ของคณะกรรมการนักเรียน ในการพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา ๒๕๖1
6.๒ การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๒๓
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. พรรคที่ได้คะแนนสูงสุดคือ เบอร์ ๑ พรรคจุฬา
เจริญ ได้รับเลือกให้เป็นฝ่ายบริหารคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑

กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
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ขั้นติดตามประเมินผล
๑. ประเมินผลการดาเนินงานโครงการ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์โดยการสังเกตในการเข้าร่วมกิจกรรม การใช้แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมโดให้
ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเป็นผู้ประเมิน
๒. สรุปรายงานผลการดาเนินงานโครงการ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
ที่พึงประสงค์
๓. เผยแพร่ผลการดาเนินโครงการ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
โดยการประชาสัมพันธ์ทางรายงานประจาปี วารสารจุฬาวิทย์สาร และการประชุมผู้ปกครอง
ขั้นปรับปรุงพัฒนา
นาปัญหาและข้อเสนอแนะจากผลการประเมินการดาเนินงานโครงการ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ไปปรับปรุง วางแผนในการพัฒนางาน ในปีการศึกษาถัดไป

ผลงาน/ผลการดาเนินการ
๑. รายงานการประเมิ น ตนเองของสถานศึ ก ษา ๒๕๖1 ผู้ เ รี ย นมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับดีเยี่ยม ร้อยละ ๑๐๐ ต่อเนื่องตลอดทั้งสามปีการศึกษา
2. นักเรียนได้รับรางวัล การยกย่องเชิดชูเกียรติ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจาปี ๒๕61
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการเพชรล้านนา
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
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สาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สาระการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สาระการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สาระการเรียนรู้วิชาเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สาระการเรียนรู้วิชาชีววิทบา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
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สาระการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โล่รางวัลรองชนะเลิศโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน ประจาปีการศึกษา 2561

คนดีศรีจุฬาภรณ์ฯ นายปรัชญา แสงเพชร
ประจาปีการศึกษา 2561
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประจาปีการศึกษา 2561

คนดีศรีจุฬาภรณ์ฯ นายชลน่าน ไชยรัตน์
ประจาปีการศึกษา 2561
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ประจาปีการศึกษา 2561
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กิจกรรมความดีไม่มีขาย นักเรียนชั้นม.6

กิจกรรมศึกษา ดูงานแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์

เอกสารหลักฐาน
๑. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ๒๕๖1 ภาพกิจกรรมการแนะแนวด้านอาชีพ
๒. รางวัล “โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม” จากโครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียน
ดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจาปี ๒๕61
- การแบ่งเขตพื้นที่ตามจานวนห้องเรียนและมอบหมายให้นักเรียนทุกห้องเรียนรับผิดชอบ
ความสะอาดของบริเวณเขตพื้นที่
-

-

-
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โครงสร้างฝ่ายบริหาร
ระดับคุณภาพของสถานศึกษา






ระดับ กาลังพัฒนา
ระดับ ปานกลาง
ระดับ ดี
ระดับ ดีเลิศ
ระดับ ยอดเยี่ยม

ผู้อานวยอานวยโรงเรียน : นายประดิษฐ์ โพธิกลาง
โทรศัพท์ 09-5134-8459 e-Mail : Pradipho@gmail.com
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.)
ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ 9 มกราคม 2560 – ปัจจุบัน
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รองผู้อานวยการโรงเรียน : นายปฏิพล ดารงศุภปัญญา
โทรศัพท์ 09-8930-2590, 08-7716-0040 e-Mail : krupon@gmail.com
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ (ศษ.ม.)
รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานทั่วไป
ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ 14 ธันวาคม 2558 –ปัจจุบัน

รองผู้อานวยการโรงเรียน : นางสาวผุสดี สมณา
โทรศัพท์ 08-1288-0172 e-Mail : krueat_k@hotmail.co.th
วุฒิการศึกษาสูงสุด คุรุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา (ค.ม.)
รับผิดชอบกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ
ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 – ปัจจุบัน
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รองผู้อานวยการโรงเรียน : นายณรงค์ เรืองวิลัย
โทรศัพท์ 08-6191-3749 e-Mail : ruangwilai.n@gmail.com
วุฒิการศึกษาสูงสุด วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการสอนฟิสิกส์ (วท.ม.)
รับผิดชอบกลุ่มบริหารวิชาการ
ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 – ปัจจุบัน

ครูชานาญการ : นายจุลดิษฐ วีรศิลป์
โทรศัพท์ 08-8251-5625 e-Mail : krujul@hotmail.com
วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและการสื่อสารศึกษา (กศ.ม.)
รับผิดชอบกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ 10 ตุลาคม 2554 – ปัจจุบัน
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ครูชานาญการพิเศษ : ว่าที่ ร.ต. สุรยุทธ ชานาญยา
โทรศัพท์ 08-3152-0848 e-Mail : chamnanya@gmail.com
วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาพลศึกษา (คบ.)
รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานทั่วไป
ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2553 – ปัจจุบัน

ครูชานาญการพิเศษ : นางสาวสุกัญญา โชติวรรณพร
โทรศัพท์ 08-9264-0025 e-Mail : kasetpcc@gmail.com
วุฒิการศึกษาสูงสุด วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาครุศาสตร์เกษตร (วท.ม.)
รับผิดชอบกลุ่มงานอานวยการ
ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ 30 ตุลาคม 2543 – ปัจจุบัน
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ครูชานาญการ : นางสุนีย์ ยามี
โทรศัพท์ 08-9556-8055 e-Mail : y_sunee@hotmail.com
วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ (กศ.ม.)
รับผิดชอบกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ
ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2547 – ปัจจุบัน

ครูชานาญการ : นางอ้อยใจ ทิพย์เนตร
โทรศัพท์ 08-1885-9825 e-Mail : kaoijai@hotmail.com
วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการสอนเคมี (วท.ม.)
รับผิดชอบกลุ่มบริหารวิชาการ
ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ 25 มิถุนายน 2546 – ปัจจุบัน
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การบริหารงาน โดยกาหนดตัวชี้วัดของค่าเป้าหมาย
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แผนภูมิแสดง โครงสร้างการบริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
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แผนภูมิแสดง การบริหารงานกลุ่มอานวยการ
โครงสร้างการบริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
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แผนภูมิแสดง การบริหารงานกลุ่มกิจการนักเรียน
โครงสร้างการบริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
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แผนภูมิแสดง การบริหารงานกลุ่มงบประมาณ
โครงสร้างการบริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคที่จัดการศึกษา
สาหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เช่นเดียวกับโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์และโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนาของนานาชาติ ได้รับทรัพยากรสนับสนุนอย่างเหมาะสมและเพียงพอโดย
ใช้เกณฑ์ของโรงเรีย นมหิดลวิทยานุส รณ์เป็นบรรทัดฐาน เงื่อนไขความส าเร็จการดาเนินงานของโรงเรี ยน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค จัดการศึกษาสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ในลักษณะโรงเรียนประจา เน้นคุณภาพเป็นต้นแบบของภูมิภาค ต้องพัฒนาตนเองให้มี
คุณภาพระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนาของนานาชาติ การบริหารและการจัดการศึกษาภายใต้
ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีความเป็นประชาธิปไตย ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดี ยึดแผนพัฒนาสถานศึกษาเป็นสาคัญ จึงจะพัฒนากระบวนการบริหารการ
จัดการภารกิจของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ จนเกิดประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่กาหนด
การบริหารจัดการที่ดี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเขตพื้นที่บริการ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัด
เชียงใหม่ จังหวัดลาพูน จังหวัดลาปาง จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์การจัดตั้ง เพื่อสนับสนุนและผลิตกาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อมสนองตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ที่ทรงมุ่งมั่นส่งเสริมคุณภาพชีวิตในด้านความเป็นอยู่ และการศึกษาของประชาชนโดยเฉพาะในท้องถิ่นห่างไกล
โดยให้โอกาส แก่เยาวชนที่มีความสนใจ และมีความสามารถด้านนี้ตั้งแต่เยาว์วัย ปัจจุบันเป็นโรงเรียนที่อยู่
ในแผนและยุ ทธศาสตร์ ส าหรั บ นักเรี ย นที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ดังนี้
1) เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียตริเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 3 รอบ
2) เพื่อเป็ น สถานศึกษาในระดับ มัธ ยมศึก ษาที่ฝึ ก ทั กษะความรู้ ความสามารถของนั กเรีย นด้ า น
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่ งแวดล้ อม ตั้งแต่วัยเยาว์ซึ่งเป็นการเตรียมบุคลากรไว้รองรับโครงการด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
3) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่เรียนดี มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีโอกาส
เพิ่มมากขึ้น ในการเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาและได้พัฒนาความรู้พื้นฐานในด้านนี้อย่างเข้มข้นนาไปสู่
การแก้ปัญหาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ได้ผลอย่างแท้จริง
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4) เพื่อเป็นสถานศึกษาระดับมัธยมตัว อย่าง ในด้านการฝึกอบรมนักเรียนให้เป็นกุล บุตรกุล สตรี
ที่เพียบพร้อมด้วยจริยธรรมสามารถพึ่งพาตนเองได้และเป็นประโยชน์ต่อสังคม
1.2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้ดาเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้น
นักเรียนเป็นสาคัญ โดยการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนหลากหลายรูปแบบ
ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ได้ดาเนินการในรูปแบบความร่วมมือของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภ าค มีการดาเนิ น การปรั บปรุงหลั กสู ตรอย่างต่ อเนื่ อง โดยมีโ รงเรียนมหิ ดลวิทยานุส รณ์
(องค์การมหาชน) เป็ น หน่ ว ยงานที่ช่วยเหลือในการจัดทาหลักสู ตร และประกาศใช้ในระดับกลุ่ มโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ ใน
การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา และพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังได้พัฒนาผู้เรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ มีการบูรณา
การภาระงาน ชิ้นงาน ในแต่ละระดับชั้นโดยจัดทาหน่วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาอาเซียนศึกษา การสนับสนุนให้ครูได้พัฒนาตนเองในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ของหลักสูตรสมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา เน้นการสร้างองค์ความรู้ ทักษะการคิด
วิเคราะห์ ให้ แก่ผู้ เรี ย นพร้ อมกับ การพัฒ นาทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยใช้เทคนิคการจัดเรียนรู้ที่
หลากหลาย ได้ แ ก่ การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบสเต็ ม ศึ กษา การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบ Active Learning
การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบโครงงาน การเผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ ใ นรู ป แบบของชุ ม ชนการเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ
(Professional Learning Community) มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการภาระงานชิ้นงาน ตามน
โนบายขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ การเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซีย น การประยุ กต์ใช้ป รั ช ญาเศรษฐกิจพอเพีย งในชีวิตประจาวัน การบูรณาการโครงการ
สวนพฤษศาสตร์โรงเรียน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ สมเด็จพระเทพ
รัตน์ฯ ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนา โรงเรียนได้ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดการเรียน
การสอนที่สร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน เน้นการมีส่วนร่วม ในการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมสร้างสรรค์
เน้ น ทักษะกระบวนการที่จาเป็ น สาหรับ ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ นักเรียนบรรลุ ตามเป้าหมาย และ
วิสั ย ทัศน์ ของโรงเรี ย น มีส มรรถนะที่ส าคัญต่อการเรียนรู้ มีคุณลั กษณะอันพึงประสงค์ตามเป้าหมายของ
หลักสูตรสถานศึกษา โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม ทักษะการคิดวิเคราะห์ ครูใช้เทคนิคการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แ บบโครงงาน การใช้สื่อเทคโนโลยี Social Media ในการ
จัดการเรียนการสอน การเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัย การใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ในการจัดการเรียนการสอน โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในฐานะมหาวิทยาลัย
พี่เลี้ยงในการสนับสนุนห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วิพากษ์โครงงานวิจัยของนักเรียน
และการสนับสนุนทางวิชาการด้านอื่นๆ รวมทั้งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มีความร่วมมือทาง
วิช าการ (MOU) กับ มหาวิทยาลั ย ต่างๆ ในประเทศไทย ได้แก่ มหาวิทยาลั ยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
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มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร และความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ (MOU) กั บ สถาบั น การศึ ก ษา
ต่างประเทศ ได้แก่ โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างนักเรียนโรงเรียน Tokyo Gakugei University
Senior High School (Super Science High School)ประเทศญี่ ปุ่ น กั บ โรงเรี ย นจุ ฬ าภรณราชวิ ท ยาลั ย
เชี ย งราย โครงการแลกเปลี่ ย นทางวิ ช าการ ระหว่ า งนั ก เรี ยนโรงเรี ยน Yishun Junior College ประเทศ
สิงคโปร์ กับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ การนาเสนอโครงงาน
การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม การเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น รวมทั้งการศึกษาวิจัยโครงงานร่วมกัน ซึ่ง
โครงการดั ง กล่ า วได้ รั บ งบประมาณสนั บ สนุ น จากส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
1.3 การกระจายอานาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา ดังนี้
1. ผู้บริหารมุ่งมั่นตั้งใจในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล สร้างความเท่าเทียม
สร้างขวัญและกาลังใจแก่ครูและนักเรียนอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม
2. โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการประชุมหลายระดับ หลายภาคส่วน
เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียน เพื่อร่วมมือกันขับเคลื่อนเป้าหมายของสถานศึกษา มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปีที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษา
3. มีการนิเทศ กากับติดตามนโยบายของผู้บริหารสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปี มีการประเมินผลการดาเนินงาน และจัดทารายงานผลการจัดการศึกษา และใช้กระบวนการ PDCA
และกระบวนการวิจัยทางการศึกษา ในการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป
4. ครูได้รับการพัฒนาอยู่เสมอ ส่งเสริมทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
พัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21
5. ส่ งเสริ มกระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ มุ่งเน้นให้ ผู้ เรีย นเกิ ด ศั กยภาพการเรีย นรู้ ข องตนเอง ด้ว ย
กระบวนการคิด วิเคราะห์ การใช้สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายในการจัดการเรียน การ
สอน และนาเสนอผลงานด้วยสื่อเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ทาให้การจัดการเรียนรู้บรรลุตามวัตถุประสงค์
6. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ในการจัดการเรียนการสอน และ
ความเป็นอยู่หอพักนักเรียนประจา
7. เปิดโอกาสในนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ ความร่วมมือกับโรงเรียน
ในการพัฒนาการเรียนการสอน ความเป็นอยู่หอพักนักเรียนประจา
8. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง
มีส่วนร่วมรับผิดชอบในผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็น
รูปธรรม
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ภาวะผู้นาของผู้บริหาร
ผู้บริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เป็นนักบริหารที่รักการพัฒนา ศึกษา
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยการแสวงหาความรู้ แสวงหาวิธีการใหม่ ๆ

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
วิธีดาเนินการ
ขั้นวางแผน
เพื่อสนองกลยุทธ์ของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ที่จัดการศึกษาสาหรับนักเรียนที่มีศักยภาพและ
ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีจุดเน้นเพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาในลักษณะ
โรงเรียนประจาให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนาของนานาชาติ ผู้เรียนมีจิตวิญญาณของการ
เป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้น มีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม รักการเรียนรู้มีความเป็นไทย มี
ความมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อร่วมโลกและธรรมชาติ
เงื่อนไขความสาเร็จการดาเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ จัดการศึกษาสาหรับผู้มีความสามารถ
พิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในลักษณะโรงเรียนประจา เน้นคุณภาพ ผู้เรียนมีจิตวิญาณของการ
เป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้น มีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม รักการเรียนรู้มีความเป็นไทย มี
ความมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ การบริหารและการจัดการศึกษา
ภายใต้ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม การบริหารงานประจาใช้หลักการ
กระจายอ านาจแต่ ง ตั้ ง ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ มี ค าสั่ ง มอบหมายงานและพรรณนางานอย่ า งชั ด เจน ปฏิ บั ติ ไ ด้ โ ดย
มอบหมายให้ ฝ่ ายบริ ห ารตามโครงสร้ าง นิ เ ทศ ติ ด ตามการจั ดท าแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพสถานศึก ษา แผน
ยุทธศาสตร์ ปี 2558-2562 และแผนปฏิบัติงานประจาปี โรงเรียนได้ดาเนินการดังนี้
การบริหารโรงเรียน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓ ห่วงและ ๒ เงื่อนไข ในการคิด การพูดและการ
ปฏิบัติ ได้แก่
ห่วงที่ ๑ พอประมาณคือความพอเพียงในการคิด การพูดและการทา
ห่วงที่ ๒ มีเหตุผลหรือตัดสินใจในการคิด การพูดและการทา
ห่วงที่ ๓ มีภูมิคุ้มกัน คือไม่ประมาท ไม่เสี่ยง มีความรอบคอบด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรมในการคิด การพูดและการทา
เงื่ อ นไขที่ ๑ ความรู้ โ ดยการพั ฒ นาตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ งให้ ทั น ยุ ค ปฏิ รู ป ทั้ ง ความรู้ ทั่ ว ไปและ
การสื่อสารด้วยการใช้ระบบ ICT บูรณาการเชื่อมโยงกับการบริหารงาน
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เงื่อนไขที่ ๒ คุณธรรมโดยการปฏิบัติตามหลักที่ยึดมั่นความดีอย่างยั่งยืน
- เน้นรูปแบบการบริหารที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการตรวจสอบและถ่วงดุล
- โรงเรียนได้ใช้กระบวนการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ด้วยนวัตกรรมค่านิยม PCSHSCR
- โรงเรี ย นมี ฝ่ า ยคณะกรรมการบริห ารโรงเรี ยน หั ว หน้ า งาน มี ก ารติ ด ตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยกาหนดให้รองผู้อานวยการ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้างาน ประเมินผล สรุปผล
และรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดจนมีการประชุมอภิปราย เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม/โครงการ
ขั้นดาเนินการ
คณะบริ ห ารโรงเรี ย นร่ ว มกั บ คณะกรรมการจั ดท าแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาหรือ แผนกลยุท ธ์ภ ายใต้
การบริหารจัดการระบบคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA)
P : ประชุมคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ครูนักเรียน และชุมชน สารวจความต้องการ
ทั้งทางด้านข้อมูลทั่วไปสภาพนักเรียน ครู กระบวนการเรียนการสอนและสิ่งอานวยความสะดวก
D : โรงเรียนซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ครู นักเรียน และชุมชน
ร่วมกันกาหนดเป้าหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ระดับองค์กร และพั นธกิจของสถานศึกษาในการพัฒนา
และจัดการศึกษาของโรงเรียน
C : จัดทาแผนพัฒนาโรงเรียน ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษา
แผนพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล แผนพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคแผนปฏิบัติการประจาปี และ
โครงการต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ
A : ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และรายงานผลการดาเนินงานให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ผู้ปกครอง ครูนักเรียน และชุมชน
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา มีการกาหนดทิศทางการบริหารโรงเรียน ซึ่งได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
เป้าประสงค์ จัดทากลยุทธ์ในการดาเนินงานเพื่อนาไปสู่การบรรลุความสาเร็จตามทิศทางที่ได้ วางไว้ มีการทา
SWOT Analysis ประเมิน ผลกระทบตามตัว ชี้วัด มีระบบการคิดต้นทุนผลผลิต ต้ นทุนกิจกรรมและต้นทุน
หน่วยงาน สามารถตรวจสอบได้
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ตารางแสดง ขั้นตอนการทางาน
ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ

รายละเอียด
* แต่งตั้งคณะทางาน วางระบบการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
* คณะทางานวางแผน กาหนดแนวทางและแนวปฏิบัติในการตรวจสอบ และ
ทบทวนคุณภาพการศึกษา
* สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา

2. ขั้นตรวจสอบ
และทบทวน
คุณภาพการศึกษา

* คณะกรรมการการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ดาเนินการตาม
ระบบคู่มือการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
* คณะกรรมการการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ดาเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลตามเวลาที่กาหนด

ขั้นตอน
3. ขั้นสรุปผล

รายละเอียด
* คณะกรรมการการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ประชุมเพื่อสรุปการ
ตรวจสอบทบทวนและจัดทารายงาน
* คณะกรรมการการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา นาเสนอผลการ
ตรวจสอบและทบทวน ให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้รับทราบ

4. ขั้นรายงาน

* สถานศึกษาวางแผนการนาเสนอและจัดทารายงานการตรวจสอบของสถานศึกษา
* เสนอผลการตรวจสอบและทบทวนให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ

ขั้นติดตามประเมินผล
ฝ่าย/กลุ่มสาระ/งาน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดาเนินกิจกรรมตามที่ปรากฏในแผนปฏิบัติ
การประจาปีและสืบเนื่องจากโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดกลาง บุคลากรมีจานวนน้อย ในการทากิจกรรมทุกๆ
กิจกรรมส่วนใหญ่ของโรงเรียน คณะครูทุกคนจะมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ร่วมรับทราบผล การดาเนินงาน
อุปสรรค และปั ญหาร่ วมกันเพื่อน าไปสู่ การแก้ไขปัญหาเป็นการตรวจสอบติดตามผลการดาเนินงานกิ จ กรรม
งาน/โครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่องทันต่อเหตุการณ์
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ขั้นปรับปรุงพัฒนา
สรุปผลการดาเนินงาน งาน/กิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา และสิ้นสุด
ปีงบประมาณ โดยจัดทาเป็นรู ปเล่ ม รายงานผู้บริห ารตามล าดับสายงาน และมีการประชุมครู ผู้ปกครอง
นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อพัฒนาและใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และนาผล
จากการดาเนินการนามาปรับปรุงต่อไป

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา วางแผนการปฏิบัติงานกรอบกลยุทธ์ในการพัฒนาโรงเรียน

การประชุม วางแผนการปฏิบัติงานร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อกาหนดกรอบกลยุทธ์ในการพัฒนาโรงเรียน
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ผลงาน / ผลการดาเนินการ
๑. ผลงาน/ผลการดาเนินการของการมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีดังนี้
๑.๑ โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปี 2561
๑.๒ โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจาปี 2561
๑.๓ โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม/งานตามแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
โรงเรียน
๑.๔ โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ด้วยนวัตกรรม PCSHSCR Model และ
ระบบวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) ตลอดจนถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหาร
จัดการโดยใช้ระบบ e-School /Google Apps/Line Appclition ทาให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจน
ได้รับรางวัลทั้งสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
๑.6 โรงเรี ย นผ่ า นเกณฑ์ ร างวั ล คุ ณ ภาพแห่ ง ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
(OBECQA) ระดับดีเด่น
๑.7 โรงเรี ย นได้ ส่ งผลงานการเข้า ร่ว ม เพื่อ รับรางวัล ชนะเลิ ศโครงการเพื่ อส่ งเสริ มกิ จ กรรม
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดีเด่นอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารีเพื่อนาร่องการปฏิรูปการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี รางวัลบัณณาสสมโภช (Princess Jubilee Award) ปี 2561
๑.๘ โรงเรี ย นส่ งเสริ มสุขภาพระดับทองประจาปี 2561 จากกรมส่ งเสริมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข
๑.๙ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายได้ทา MOU ความร่วมมือเพื่อดาเนิน
กิจกรรมทางวิชาการโดยมีมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษา และอานวยความสะดวกในการดาเนินกิจกรรม
ต่างๆ ดังนี้
๑) กิจกรรมเกี่ยวกับโครงงาน ได้แก่ เป็นที่ปรึกษาโครงงาน กรรมการวิพากษ์และตั ดสิ น
โครงงานการอานวยความสะดวกในการให้ใช้ห้องปฏิบัติการ
๒) กิจกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ การบรรยายให้ความรู้แก่ครูและนักเรียน เป็นที่ปรึกษา
ด้านการจัดการเรียนการสอน
๓) กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ฐานข้อมูลออนไลน์
๔) กิจกรรมอื่นๆ อาทิ การให้โควตานักเรียนเข้าศึกษาต่อ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการออกข้อสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อและข้อสอบกลางภาค ปลายภาค เป็นต้น
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๑.10 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ได้ทา MOU ความร่วมมือ
กั บ University of Otago, New Zealand เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการใช้ ภ าษาอั ง กฤษส าหรั บ ครู โ รงเรี ย น
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่งทุกคน โดยมีมหาวิทยาลัย Otago ประเทศนิวซีแลนด์ ตั้งแต่
ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นมา มีผู้บริหารและครูของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิ ทยาลัย เข้าร่วมการ
อบรมทั้งสิ้น จานวน 504 คน จากทั้งหมดจานวน 747 คน
๑.11 คณะกรรมการบริห ารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ได้ทาข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) กับประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นโรงเรียนคู่พัฒนาระหว่างโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
(PCSHS) กับโรงเรียน Super Science High School (SSH) ประเทศญี่ปุ่น โดยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย เชียงราย ได้ทาได้ทาข้อตกลงความร่ว มมือ (MOU) กับโรงเรียน Tokyo Gakugei Super Science
High School ประเทศญี่ปุ่น
๑.๑๒ จากการทาข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับโรงเรียน Super Science High School (SSH)
ประเทศญี่ ปุ่ น ส่ งผลให้ เกิ ดการจั ด งาน Thailand - Japan Student Science Fair น าเสนอโครงานด้ า น
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งได้รับความร่วมมือทางวิชาการอื่นๆ เช่น การทาโครงงาน
ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ และวัฒนธรรม เป็นต้น
๑.1๓ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จัดทาข้อตกลงความ
ร่ ว มมื อ (MOU) ทางวิ ช าการกั บ สถานบั น KOSEN ประเทศญี่ ปุ่ น โดยสถาบั น KOSEN ให้ ก ารสนั บ สนุ น
ทุนการศึกษาแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ไปศึกษาต่อ ณ
สถาบัน KOSEN
๑.14 โรงเรียนได้รับความร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นจาก Japan Foundation ประเทศ
ไทย โดยส่งครูจากประเทศญี่ปุ่น มาทาการสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับนักเรียน
๑.15 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนห้องปฏิบัติการนวัตกรรม จากสานักงานคณะกรรมนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สนับสนุนห้องปฏิบัติการนวัตกรรม FAB LAB
๑.16 โรงเรียนได้รับความร่วมมือจาก โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ในการพัฒนาผู้บริหารและครู
๑.17 โรงเรี ย นได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากมหาวิ ท ยาลั ย พี่ เ ลี้ ย ง ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลั ย แม่ ฟ้ า หลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย โดยส่ง ผู้เชี่ยวชาญ
สาขาวิชาต่างๆในการให้ คาปรึ กษาแนวทางการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการนิเทศ ติดตาม ครูผู้ส อน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ในวิชาคณิตศาตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ (สาขา
ฟิสิกส์ สาขาเคมี สาขาชีววิทยา และสาขาเทคโนโลยี) วิชาภาษอังกฤษ
๑.18 โรงเรี ย นวิท ยาศาสตร์ จุ ฬ าภรณราชวิ ทยาลั ย เชี ย งราย ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จาก Japan
International Cooperation Agency (JICA) ส่งอาสาสมัครมาปฏิบัติงานเป็นเวลา 2 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแก่ครู และนักเรียน ในสาขาคณิตศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาเทคโนโลยี
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๑.๑๙ ผู้อานวยการโรงเรียนได้รับการคัดเลือก จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้เป็นตัวแทนผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการด้านการ
พัฒนาภาษาอังกฤษกับมหาวิทยาลัย Otago ประเทศนิวซีแลนด์
๑.20 ผู้อานวยการโรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้
เป็นตัวแทนผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลงนามทาข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ทางวิชาการด้านการพัฒนาด้านแพทย์ศาสตร์ หลักสูตรภาษาจีน กับมหาวิทยาลัยโยว่เจียง เมือง ไป่เซ่อ มณฑล
กว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน
ตารางแสดง กิจกรรมความร่วมมือของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกับมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง
ที่
มหาวิทยาลัย
กิจกรรมความร่วมมือ
1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
1. กิจกรรมอบรมหรือบรรยายพิเศษให้ความรู้แก่ครูและ
(มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงหลัก)
นักเรียน
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดเชียงราย 2. กิจกรรมเกี่ยวกับโครงงาน ได้แก่ เป็นที่ปรึกษา
3 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา
โครงงานและวิพากษ์โครงงาน
วิทยาเขตเชียงราย
3. การร่วมมือวางแผนการดาเนินกิจกรรมสนับสนุน
4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กิจกรรมของโรงเรียนในรูปแบบคณะกรรมการ
สถานศึกษา
4. ส่งเสริมและจัดอบรมให้ความรู้และจัดหาสื่อการเรียน
การสอนทางด้าน ICT
ตารางแสดง ผลการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสาหรับผู้บริหารและครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ประจาปี 2561 (การพัฒนาภาษาอังกฤษกับมหาวิทยาลัย Otago ประเทศนิวซีแลนด์)
ระดับ
Advanced
Upper-Inermediate
Inermediate
Pre-Inermediate
Elementary
รวมทั้งสิ้น

ปีการศึกษา 2560
Per-Test
Post-Test
5
22
10
13
16
31
23
46
127
69
181 คน
181 คน

รวมปีการศึกษา
2558 - 2560
119
100
97
121
67
504 คน

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑

82

ตารางแสดง ค่าร้อยละระดับการพัฒนาภาษาอังกฤษของบุคลากร (การพัฒนาภาษาอังกฤษกับมหาวิทยาลัย
Otago ประเทศนิวซีแลนด์)
ระดับคุณภาพ
คิดเป็นร้อยละ
Advanced
23.61
Upper-Inermediate
19.84
Inermediate
19.24
Pre-Inermediate
24.00
Elementary
13.29
ความร่วมมือของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มีความร่วมมือในการพัฒนาผู้บริหารและครู
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยร่วมกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในปีการศึกษา 2561
กลุ่มเป้าหมาย
วันที่
เรื่อง
สถานที่
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัยทั้ง12แห่ง)

1. การพัฒนาผู้บริหาร
2 มีนาคม
การพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน
ผู้อานวยการและ
2561
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
รองผู้อานวยการ
ราชวิทยาลัยเพื่อให้เข้าใจเป้าหมาย จานวน 48 คน
และหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์
2. การพัฒนาครู
3-7
การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุง ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาตอน
มีนาคม 2561 หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ปลาย
ภูมิภาค ระดับมัธยมศึกษาตอน
จานวน 27 คน
ปลาย พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 2) และ
การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชาฉบับย่อ
23-25
การประชุมเชิงปฏิบัติ
ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษา
มีนาคม 2561 - การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา
ตอนต้นจานวน 12 คน
Python
ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาตอน
-การจัดการเรียนการสอนเคมี
ปลาย
-การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
จานวน 36 คน
บทเรียน SAS Curriculum
Pathway
รายงานการประเมินตนเอง
(Self-Assessment Report : SAR) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์

โรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์

โรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์
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16-17
กันยายน
2561
28 ธันวาคม
2561

อบรมเชิงปฏิบัติการครูแนะแนวและ ครูแนะแนวและวิเทศ
วิเทศสัมพันธ์
สัมพันธ์ จานวน 36 คน

โรงแรมรอยัล
เบญจา
กรุงเทพมหานคร
การประชุมออนไลน์ แนวทางการ
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ Online
จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ชั้น และครูผู้สอนคณิตศาสตร์ชั้น Conference
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 4

ความร่วมมือโรงเรียนคู่พัฒนาระหว่างโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย (PCSHS)
กับโรงเรียนSuper Science High Schools
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ตารางแสดง จานวนนักเรียนและครูแลกเปลี่ยนและการร่วมกิจกรรมทางวิชาการกับโรงเรียน Super Science
High Schools ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561
ไทยไปญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นมาไทย
Super Science High School
นักเรียน
ครู
นักเรียน
ครู
Tokyo Gakugei University Senior High School
46
8
45
9
ความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาต่างๆ ในการให้คาปรึกษาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งการ
นิเทศ ติดตามครูผู้สอนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนมีรายชื่อดังตาราง
ต่อไปนี้
ตารางแสดง ความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาต่างๆ
สาขาวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
๑. ดร.อลันต์ คงไทย
๒. ดร.สุทัศสี สมุทรโคจร
๓. อาจารย์ไห่หยาง
๔. อาจารย์จางฟาน
๕. อาจารย์อายุมิ ชิโมมูระ
๖. อาจารย์โยชิเอะ โอตะ

มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒน์
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
Japan foundation

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
สาขาเคมี

อาจารย์จิรพัฒน์พงษ์ เสนาบุตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา วิทยาเขตเชียงราย

สาขาฟิสิกส์

ผศ.ดร.ขวัญ อารยะธนิตกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล

สาขาชีววิทยา

ดร.อมร โอวาทวรกิจ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ผศ.ดร.ศิริวดี ชมเดช
ดร.ณัฐยา ต๊ะวิไชย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผศ.ดร.ปิยะนุช ศิริวัฒน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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ตารางแสดง ความร่วมมือกับวิทยากรท้องถิ่นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่อง
การเรียกขวัญ
การเรียกขวัญ
ตีกลองสะบัดชัยและการฟ้อนนกกิงกะหร่า

รายชื่อวิทยากรท้องถิ่น
พ่อน้อยแทน วรรณนิล
พ่อหนานสาราญ สิงห์หัน (หนานตุ๊)
พ่อครูมานิตย์ เจริญเกษมทรัพย์

ต้อนรับคณะจาก Japan International
Cooperation Agency (JICA) และ
สื่อมวลชนจากประเทศญี่ปุ่นมาเยี่ยม
อาสาสมัครมาปฏิบัติหน้าที่ในสาขา
คอมพิวเตอร์

ความร่วมมือกับ Japan International
Cooperation Agency (JICA) องค์กรความ
ร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น ได้สนับสนุน
บุคลากรผู้เชี่ยวชาญสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มาช่วยพัฒนาครูในการจัดการ
เรียนการสอนและการจัดทาโครงงานของ
นักเรียน
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ความร่วมมือกับโรงเรียน Super Science High
Schools ประเทศญี่ปุ่น“Tokyo Gakugei
University Senior High School”
โรงเรียนคู่พัฒนาของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
เชียงราย (PCSHSCR)

ความร่วมมือกับสถานบัน KOSEN ได้สนับสนุนนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิศวกรรม ณ มหาวิทยาลัย IBARAKI ประเทศญี่ปุ่น
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ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยโยว่เจียง เมืองไป่เซ่อ มณฑลกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน
การพัฒนาด้านแพทย์ศาสตร์หลักสูตร
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑

88

เอกสารหลักฐาน
๑. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3
๒. มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
๓. แผนภูมิโครงสร้างระบบการบริหารงาน
๔. แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖1
๕. โครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖1
๖. เอกสารคาสั่งแต่งตั้งและมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ปีการศึกษา ๒๕๖1
๗. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปี ๒๕๖1
๘. ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับหน่วยงานต่างๆ
๙. ภาพถ่ายกิจกรรม
๑๐. รางวัลสถานศึกษาดีเด่น
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ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรมและอุทิศตนในการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างได้
ผู้ บ ริ ห ารประพฤติ ต นอยู่ ใ นกรอบศี ล ธรรม ปฏิ บั ติ ต นตามหลั ก ธรรมทางศาสนาที่ ต นนั บ ถื อเป็ น
แบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมบางประการเด่นชัด จนได้รับการยกย่องจากกลุ่มบุคลากรในสถานศึกษา ผู้ปกครอง
และชุมชน หรือองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ายบริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เป็นผู้ที่มีคุณธรรมที่ดีงาม โดยฝ่าย
บริหารทุกคนได้แสดงตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่าง ที่ดี
และเป็นที่ยอมรับ ของผู้ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา ผู้บริหารเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีคว าม
ซื่อสัตย์ ประหยัด มีความอดทน เสียสละ ยึดมั่นในหลักธรรมพุทธศาสนา จนได้รับคัดเลือกให้เป็น “คนดีศรี
เชียงราย” ผู้บริหารยังเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านการรักษาระเบียบวินัย ยึดมั่นในจรรยาบรรณของข้าราชการพล
เรือน และข้าราชการครู ในด้านวินัยส่วนตนเป็นคนตรงต่อเวลาแต่งกายสุภาพเรียบร้อยถูกต้องตามกาลเทศะ มี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และงานที่ได้รับมอบหมายสูง

วิธีดาเนินการ
ขั้นวางแผน
ผู้ บ ริ ห าร ประชุ ม ชี้ แ จงเกี่ ย วกั บ นโยบายแนวทางการปฏิ บั ติ ง านตามหลั ก ธรรมทางศาสนาและ
จรรยาบรรณวิชาชีพของตนเองเพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนอุทิศตนในการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างได้ในการ
ประชุมฝ่ ายบริ ห ารและในวัน ประชุม ประจ าเดือ น แต่งตั้งคณะกรรมการจัด กิจ กรรมเสริ มสร้ างคุ ณ ธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพแก่ครู บุคลากรและนักเรียนในสถานศึกษา โดยเป็นแบบอย่างดังนี้
ขั้นดาเนินการ
๑. การมีวินัย
1.1 ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เต็มเวลา เต็มความสามารถ มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลาและ
ไม่เคยละทิ้งหน้าที่ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ โดยนาประสบการณ์ ผสมผสานกับหลักการทาง
วิชาการมาใช้บริหารงานจนประสบผลสาเร็จ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน ครู โรงเรียน และชุมชน โดยยึด
ระเบียบ กฎหมาย ความถูกต้อง ความยุติธรรม ความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็น
แบบอย่างที่ดีด้านการรักษาวินัยอยู่ตลอดเวลา ให้คาแนะนา ตักเตือน ป้องกันไม่ให้ครูในโรงเรียนกระทาผิด
ระเบียบวินัย และกระทาความผิดอื่นๆ อันจะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีแก่นักเรียน ครู และชุมชน พร้อมทั้งให้การ
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สนับสนุน ส่งเสริม เชิดชูคุณความดีของครูที่ปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน ตามระเบียบวินัยโดยเคร่งครัด มีความอดทน
อดกลั้นต่อความเหนื่อยยากขณะปฏิบัติราชการ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมุ่งมั่นทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม ไม่นา
เวลาราชการไปทาประโยชน์ส่วนตัว มีความรักสามัคคีในองค์กร มีความละอายและเกรงกลัวต่อการทาชั่ว ไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ
1.2 ปฏิบัติตามศีล 5
1.3 ยึดหลักคุณธรรมและเสริมสร้างจริยธรรม
1.4 ยึดถือตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไข
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไข (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไข (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ไข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ พ.ร.บ. ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง
ศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียน ระเบียบ การบริหารหลักสูตรการวัดและประเมินผลการเรียน
1.5 บริการและมีส่วนร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น ต้นสังกัดและเครือข่ายอื่นๆ ในการขับเคลื่อนกิจกรรม
ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
1.6 ยึดมั่นในอุดมการณ์แห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณครู ยกย่องชื่นชมผู้ประสบผลสาเร็จ ปกป้อง
เกี ย รติ ภู มิ วิ ช าชี พ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มกิ จ กรรมวิช าชี พ การเสี ย สละอุ ทิ ศ ตนเพื่ อ ประโยชน์
ต่อวิชาชีพ เป็นสมาชิกที่ดี พัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าในอาชีพ

ภาพกิจกรรมการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา
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ผู้อานวยการนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชมพรรษาในรัชกาลที่ 10 ณ วันที่ 28 กรกฏาคม 2561
2. การตรงต่อเวลาและการอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
ความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ การรักษาผลประโยชน์ของทางราชการและไม่มีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน
๒.๑ กาหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบภายในเพิ่มอีก ๑ คณะในโครงสร้างการบริหารเพื่อช่วย
ตรวจทานการลงบัญชีรับ - จ่ายเงินทุกประเภท การลงทะเบียนรับ - จ่ายพัสดุ โดยให้ทาหน้าที่ตรวจทานและ
รายงานผลทุกเดือน
๒.๓ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการทาบัญชีเงิน ผู้จ่ายเงิน คณะกรรมการเก็บรักษาเงินเจ้าหน้าที่พัสดุ
จัดซื้อจัดจ้าง หัวหน้าหน่วยพัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
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๒.๔ แต่งตั้งเป็นครั้งคราว ได้แก่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการรับซองคณะกรรมการ
เปิดซอง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปี
๒.๕ เงิ น รายได้ พิ เ ศษอื่ น ๆมอบให้ ง านสวั ส ดิ ก ารรับ ผิ ดชอบการท าบั ญ ชีรั บ -จ่ า ย มี ร ะบบการ
ตรวจสอบบัญชีและปิดประกาศผลการตรวจสอบแจ้งให้ครู – บุคลากรทราบทั่วกันทุกเดือน
๒.๖ เงินสมาคมผู้ปกครองและครูหลังการตรวจทานของคณะกรรมการตรวจสอบภายในแล้วได้
จัดส่งหลักฐานการรับ - จ่ายในรอบปีงบประมาณให้บริษัทตรวจสอบบัญชีตามข้อบังคับของ สมาคมฯ เป็น
ผู้ตรวจรับรองความถูกต้องก่อนที่จะรายงานให้สมาชิกทราบทั่วกันในวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี
๒.๗ รายงานการบริหารการเงินและพัสดุสินทรัพย์ให้ห น่วยงานต้นสังกัดและสานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินทุกเดือน
๒.๘ ได้รับการยอมรับและศรัทธาจากคณะครู -บุคลากร และผู้ปกครองตลอดจนชุมชนที่สนับสนุน
งบประมาณให้แก่โรงเรียนซึ่งมีการบริหารที่คุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ และผลงานปรากฏตามวัตถุประสงค์
ของการระดมทรัพย์
3. การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
3.1 ด้านความอุตสาหะ ขยัน อดทน มุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสั มฤทธิ์ของงาน โดยยึดหลั ก
ประหยัด คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ
1) แนวการทางานคือ สรรหาและพัฒนาจุดเด่นในโรงเรียน เลือกเฟ้นจุดเด่นเป็นจุ ดขาย
ระดมเครือข่ายสนับสนุน
๒) นาแนวคิดใหม่และโครงการหรือแนวทางต่างๆ ลงสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
3.๒ ด้านการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
๑) การบวชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ บริเวณลานสวนเฉลิมพระเกียรติ วัดใหม่ศรีร่มเย็น ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
4) มธุรสวาจาและใช้วาจานับญาติแบบกัลยาณมิตร
3.3 ด้านการยึดมั่นในหลักนิติธรรม ยืนหยัด กระทาในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมาย
1) คาสั่งมอบหมายงานแก่ครูพร้อมพรรณนางาน
2) คาสั่งการอยู่เวรยาม
3) แนวปฏิบัติสวัสดิการโรงเรียน
๔) บันทึกการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับชั้นเพื่อการระดมสมองและเสนอแนวทางพัฒนา
5) แผนงาน/ปฏิทิน กาหนดการกิจกรรมต่างๆ
6) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยยึดระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
7) การเบิกจ่ายเงินโดยยึดระเบียบกระทรวงการคลัง
๘) การบริหารบุคคลโดยยึดคาสั่งมอบอานาจจาก สพฐ.
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๙) จัดโครงสร้างหลักสูตรการสอนและการวัด-ประเมินผลตามระเบียกระทรวงศึกษาธิการ
๑๐) คู่มือนักเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
3.4 ด้านการมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม
๑) ร่วมกิจกรรมรัฐพิธี วันสาคัญของจังหวัด และกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
๒) จัดกิจกรรมไหว้ครู วันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนมิถุนายนทุกปี
3) จัดกิจกรรมพ่อปลูกลูกดูแล
4) จัดกิจกรรมพิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือไทย ๑ กรกฎาคมทุกปี
๕) จัดกิจกรรมแห่เทียนจานาพรรษา
๖) จัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
๗) กาหนดให้ครูประจาชั้นและนักเรียนจัดกิจกรรม ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี
๘) ร่วมกิจกรรมถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
๙) จัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ฯ
๑๐) จัดกิจกรรมทาบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่/การขอพรปีใหม่จากคณะกรรมการสถานศึกษา
และผู้มีอุปการะของโรงเรียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
๑๑) ร่วมกิจกรรมวันครู ๑๖ มกราคมทุกปี
๑๒) จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และให้โอวาทนักเรียนที่เรียนจบชั้น ม.๓ และ ม.๖
๑๓) ร่วมกิจกรรมรดน้าดาหัวคณะครูของศิษย์เก่าเป็นประจาทุกปี
๑๔) ร่วมกิจกรรมรดน้าดาหัวผู้บริหารโรงเรียน วันเปิดทาการของครูภาคเรียนที่ ๑
15) กาหนดการสวมใส่เสื้อผ้าไทยของครู บุคลากรและนักเรียน สัปดาห์ละ ๑ วัน
๑๖) กิจกรรมประกวดห้องเรียนสะอาด
๑๗) กิจกรรมประกวดมารยาทไทยของนักเรียนทุกระดับชั้น
๑8) เชิญวิทยากรท้องถิ่นมาสอนการตีกลองสบัดชัย กิ่งกะหร่า และการพานักเรียนไปแหล่ง
เรียนรู้และสถานประกอบการอาชีพท้องถิ่น
4. เป็นแบบอย่างด้านการครองตน
๔.๑ เป็นผู้มีความรับผิดชอบในภาระงาน ตั้งใจ เสียสละ อุทิศเวลา อาสางาน มีน้าใจ มุ่งเน้นผลงาน ที่
มีคุณภาพและสามารถเผยแพร่ได้
๔.๒ เป็นแบบอย่างในการพูดสื่อสาร การแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจอย่างมีเหตุผลบนพื้นฐาน
ของความถูกต้องตามวัฒนธรรมประเพณีและกฎหมาย
๔.๓ ยึดหลักการทางานแบบมีส่วนร่วมของคณะครูและบุคลากร
๔.๔ เป็นผู้นาด้านวิชาการและวิชาชีพ
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ขั้นติดตามประเมินผล
1. กากับติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อประเมินผล
การดาเนินงาน
2. ประเมินความพึงพอใจบุคลากร ต่อโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพเพื่อประเมินผลการดาเนินงาน
3. รายงานผลการจั ดโครงการ/กิ จกรรมที่ส่ ง เสริม คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิช าชี พ ต่ อ
ผู้บริหารและครู ผู้ปกครอง นักเรียน ในรายงานประจาปี
ขั้นปรับปรุงพัฒนา
นาผลการประเมิน การดาเนินงาน โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพและปรับปรุงพัฒนาเพื่อการวางแผนในปีการศึกษาต่อไป

ผลงาน/ผลการดาเนินการ
๑. ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน
จน
ได้รับรางวัลด้านคุณธรรมจริยธรรม
๒. เป็นที่ภาคภูมิใจของผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๓. ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่ภาระงานพิเศษต่างๆ
4. ไม่เคยถูกสอบสวนทางวินัยใดๆ
5. เกิดแนวความคิดที่สร้างสรรค์ สามารถปฏิบัติได้
6. บริหารอย่างมีมาตรฐานด้วยหลักธรรมมาภิบาล มีความเป็นประชาธิปไตย ยึดหลักการมีส่วนร่วม ไม่
มีผลประโยชน์แอบแฝงใดๆ
7. มีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของผู้อื่น

เอกสารหลักฐาน
๑. เอกสารคาสั่งแต่งตั้งและมอบหมายปฏิบัติหน้าที่
๒. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปี ๒๕๖1
๓. ภาพถ่ายกิจกรรม
๔. รางวัลดีเด่นของผู้บริหาร
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑

95

การบริ ห ารจั ด การโครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยยึ ด แผนพั ฒ นา
สถานศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจนเป็นที่ยอมรับ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้พัฒนากระบวนการบริหารการจัดการภารกิจ
ของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ จนบังเกิดประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กาหนด โดยโรงเรียนได้
จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจาปี ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการดาเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และ
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการดาเนินงานให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
อย่างสม่าเสมอ

วิธีดาเนินการ
ขั้นวางแผน
คณะกรรมการฝ่ายบริหารวางแผนในการจัดทาแผนปฏิบัติการ ให้สอดคล้องกับการจัดทาแผนพัฒนา
การศึกษา โดยจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับฝ่ายบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการ
นักเรียน เพื่อหาจุดเด่น จุดด้อย และนาแนวคิด ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพัฒนาโดยประชุมคณะครู เพื่อ
แสดงความคิดเห็น นาไปปรับปรุงแก้ไข และนาเสนอผู้ ปกครองในการประชุมประจาปี พร้อมทั้งเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะ
วิ สั ย ทั ศ น์ : โรงเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ ชั้ น น า บ่ ม เพาะผู้ มี ค วามสามารถพิ เ ศษด้ า นคณิ ต ศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษา มุ่งมั่นสู่ การเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ และนักนวัตกรรม
เพียบพร้อมคุณธรรม จริยธรรม น้อมนางานพระราชดาริ สามารถสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน
พันธกิจ : ศึกษาค้นคว้า วิจัยพัฒนาและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อดาเนินการบริหารและจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย
ที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในลักษณะของโรงเรียนประจา สาหรับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้กับผู้มีความสามารถ
พิเศษที่มีกระจายในทุกภูมิภาคของประเทศ และเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนกลุ่มด้อยโอกาส และ
ขาดแคลนทุนทรัพย์
ทั้งนี้เพื่อพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เหล่านั้นไปสู่ความ
เป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่มีความสามารถระดับสูง
เยี่ยมเทียบเคียงนักวิจัยชั้นนาของนานาชาติมีจิตวิญญาณมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อร่วมโลก
และธรรมชาติ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้กับประเทศชาติ
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และสังคมไทยในอนาคต ช่วยพัฒนาประเทศชาติให้สามารถดารงอยู่และแข่งขันได้ในประชาคมโลก เป็นสังคม
ผู้ผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้ สังคมแห่งคุณภาพและแข่งขันได้ และ
สังคมที่ยั่งยืนพอเพียง มีความสมานฉันท์เอื้ออาทรต่อกัน
เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี มีปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถดารงตนอยู่ในสังคม อย่างมี
ความสุข
คุณลักษณะของนักเรียนที่พึงประสงค์ : มีภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิฐาน
หลักกลยุทธ์ระดับองค์กร
กลยุ ท ธ์ ที่ 1 พั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาที่ มุ่ ง เน้น ทั ก ษะและประสบการณ์ ด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะชีวิตและ
ส่งเสริมกิจกรรมตามแนวพระราชดาริ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้และปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 6 สร้างเสริมบรรยากาศ แหล่งเรียนรู้ที่ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์โรงรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
ขั้นดาเนินการ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน การวางแผนปฏิบัติงาน การควบคุม กากับ
ติดตามดูแล เกี่ยวกับการบริหารงานของโรงเรียน ได้ศึกษาหาข้อมูลของโรงเรียนจากชุมชนในท้องถิ่นจาก
ประชาชน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ทาการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission)
และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาเพื่อหาจุดอ่อน จุดแข็ง โดยใช้วิธีการจัดทา SWOT ได้นากระบวนการบริหาร
ระบบ PDCA ของเดมมิ่ง (Deming) มาใช้ในการดาเนินการบริหารกิ จกรรมของสถานศึกษา ให้ เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบี ย บ ข้อบั งคับ นโยบาย และวัตถุประสงค์ของโรงเรียน โดยใช้โ รงเรียนเป็นฐาน (School Based Management : SBM) ในการพัฒนา ดังนี้
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1. ทบทวนบทบาท ภารกิจ กาหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโรงเรียนในแต่ล ะช่วงเวลาให้
สอดคล้องกับนโยบายของเขตพื้นที่การศึกษา และจัดทาแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกัน
2. ปรับปรุงรูปแบบ กระบวนการวางแผนของโรงเรียน โดยให้ความสาคัญยึดการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
3. กาหนดโครงสร้างองค์กร มอบหมายนโยบายและกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรอย่าง
ชัดเจน เพื่อการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรให้เหมาะสมกับภารกิจที่มอบหมาย
5. กาหนดกระบวนการพิจารณาประเมินผลงานที่เหมาะสมเป็นธรรม
6. จัดให้มีการออกแบบสอบถาม เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อ
นาผลมาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
7. กาหนดนโยบายกากับ ติดตาม การปฏิบัติงาน และการใช้ทรัพยากรในหน่วยงาน
8. จัดทาแผนแม่บทในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานและการจัดการเรียน
การสอน ตลอดจนการจัดทาระบบสารสนเทศของหน่วยงาน
9. กาหนดขอบเขตและวิธีการเข้าถึงข้อมูลและระบบการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล
ผลการวิเคราะห์และศึกษาปัญหาของสถานศึกษาเพื่อการวางแผนปฏิบัติงาน สรุปได้ดังนี้
จุดอ่อนของสถานศึกษา
1. ด้านผู้เรียนมีปัญหาในการพัฒนาศักยภาพมุ่งสู่ระดับนานาชาติ
2. ด้านครูผู้สอนส่วนหนึ่งยังขาดทักษะการใช้ ICT เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
๓. ครู บ างส่ ว นยั ง ขาดทั ก ษะการใช้ ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร เนื่ อ งจากมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สูงมาก
จุดแข็งของสถานศึกษา
๑. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
๒. นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ สามารถนาเสนอสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ใน
ระดับดี
๓. ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน
ท้องถิ่นทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้การช่วยเหลือและสนับสนุน ทั้งด้านทรัพยากร งบประมาณ และการ
มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมดาเนินงานต่าง ๆ
๔. ด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน โรงเรียนจัดให้มีบรรยากาศการเรียนรู้ใน
โรงเรียน ทั้งด้านวิชาการ และด้านการบริหารจัดการ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนทาให้โรงเรียนมีความพร้อม
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้อย่างเต็มศักยภาพ
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จากจุดอ่อน จุดแข็ง และปัญหาด้านต่างๆ ของสถานศึกษา ข้าพเจ้าในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาได้
ดาเนินการประชุม วางแผน ปฏิบัติ กากับ ควบคุม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งในฝ่ายกลุ่มงาน
งาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ให้ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน ต่อจากนั้นได้ดาเนินการพัฒนาด้านต่าง
ๆ กล่ า วคื อ พั ฒ นาด้ า นการบริ ห ารงานวิช าการ มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาคุณ ภาพการจัด การเรีย น การสอน
กระบวนการจั ดการเรี ย นรู้ การพัฒ นาสื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้ เพียงพอ ทันสมัย ด้านการบริห าร
งบประมาณ ยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ด้านการบริหารงานบุคคล เพิ่มศักยภาพให้
ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถ ทั้งในการจัดการเรียนการสอน และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการ
บริหารงานทั่วไป งานบริการ และงานสัมพันธ์ระหว่างชุมชน มุ่งเน้นการประสานความร่วมมือกับชุมชนใน
ท้องถิ่น มีการระดมทรัพยากร การให้บริการแก่ชุมชน ด้านงานบริการกิจการนักเรียนและหอพัก มุ่งเน้นการ
จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน บริหารจัดการหอพักให้มีความสะอาด ปลอดภัย ด้านงานนโยบายและ
แผนงาน เน้นการบริหารจัดการให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ รวมทั้งมีการนิเทศ ติดตาม วัดผล
ประเมินผลการดาเนิ นงาน เพื่อนาผลการปฏิบัติงานไปใช้ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องเมื่อเสร็จสิ้ นการ
ดาเนิ น งาน มีการจั ดทารายงานการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาประจาปีของโรงเรียน นาเสนอต่อเขตพื้นที่
การศึกษาเชียงราย เขต 36 กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย และผู้ปกครอง จนส่งผลให้
นักเรียนได้รับการพัฒนาตามความถนัดและเต็มศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และ มี
จิตสาธารณะเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม สามารถเป็นตัวแทนไปแข่งขัน ทั้งด้านวิชาการและด้านอื่นๆ ในระดับ
เขตพื้นที่ ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
การบริหารงานประจ าใช้หลั กการกระจายอานาจ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ มีคาสั่งมอบหมายงานและ
พรรณนางานอย่างชัดเจน ปฏิบัติได้ โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารตามโครงสร้าง นิเทศ ติดตาม ประสาน
ประนีประนอม ให้ขวัญกาลังใจ ส่งเสริมการแสดงศักยภาพ และรายงานผลเมื่อสิ้ นปีงบประมาณหรือ สิ้นปี
การศึกษาและรายงานตามกาหนดของต้นสังกัด
การบริ ห ารเชิงมุ่งเน้ น ผลสัมฤทธิ์ ใช้การสร้างเครือข่ายด้านวิช าการ แหล่ งเรียนรู้ และภูมิปัญญา
เครือข่ายด้านงบประมาณและการระดมทรัพยากร เครือข่ายด้านสัมพันธ์ชุมชน ผู้ปกครองเครือข่าย และด้าน
วิเทศสัมพันธ์
การบริหารใช้หลักวงจรเดมมิ่ง (Deming) นั่นคือ Plan-DO-Check-Action (P-D-C-A) และใช้หลักการ
บริหารงานคุณภาพ ๘ ประการ (๘ Quality Management Principles : ๘ QMPs) ในการเสนอแผนงาน/
โครงการ นั่นคือ
การยึดลูกค้า (นักเรียน) เป็นสาคัญ (Customer Focus)
๑. ภาวะการเป็นผู้นา (Leadership Commitment)
๒. การมีส่วนร่วม (Participation)
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๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

การดาเนินงานเชิงกระบวนการ (Process Approach)
การบริหารจัดการเชิงระบบ (System Approach)
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continual Quality)
การตัดสินใจบนพื้นฐานข้อเท็จจริง (Decision Making on the Fact)
ความสัมพันธ์เชิงเกื้อกูลผลประโยชน์ (Manual Benefit of all Supplement)

การดาเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษาได้บริหารจัดการตามระบบการประกันคุณภาพ โดยใช้วิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหารที่มุ่งมั่นพัฒนาองค์กร เอื้ออาทรผู้รับบริการ ประสานพลังเครือข่าย ใช้หลักธรรมมาภิบาล
ภายใต้การบริหารจัดการตามโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้
1. การจัดการโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
แผนภูมิโครงสร้างแบ่งการบริหารเป็น 5 กลุ่มบริหาร ได้แก่ กลุ่มอานวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่ม
บริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารทั่วไป และกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและหอพัก มีคาสั่งมอบหมายภาระงาน
โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม กระจายความรับผิดชอบ และพรรณนางานชัดเจน ทุกกลุ่มบริหารมีการบังคับบัญชา
กลุ่มงานและงานตามลาดับ มีการประสานงานกันและมีเครือข่ายต่า งๆ โดยการกากับดูแลของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.๑ จัดประชุมฝ่ายบริหาร (รองผู้อานวยการทุกกลุ่มงานและหัวหน้ากลุ่มงานทั้ง 4 กลุ่ม) ภาคเช้า
วันจันทร์ทุกสัปดาห์
1.๒ จั ด ตารางให้ ก ากั บ ดู แ ลกลุ่ ม บริ ห ารวิ ช าการน าเรื่ อ งจากที่ ป ระชุ ม ฝ่ า ยบริ ห ารไปประชุ ม
คณะกรรมการวิชาการ (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้างานในกลุ่มบริหารวิชาการทุกวันอังคาร)
1.๓ จัดตารางให้ มีการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกลุ่มสาระ ในวันอังคารคาบที่ 9 ทุกสัปดาห์
และเสนอบันทึกรายงานการประชุมผ่านรองฯ ถึงผู้อานวยการ เพื่อรับทราบและพิจารณาปัญหาข้อคิดเห็นและ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนา เพื่อนาไปวางแผนหาข้อสรุป ในการประชุมฝ่ายบริหารในสัปดาห์ถัดไป
1.๔ จัดตารางให้รองฯ ที่กากับดูแลกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนนาเรื่องจากที่ประชุม ฝ่ายบริหารไป
ประชุมคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (หัวหน้าระดับชั้น) และคณะกรรมการปกครอง (สารวัตร
นักเรียน) วันอังคารคาบที่ 9 ทุกสัปดาห์
1.๕ จัดตารางให้หัวหน้าระดับชั้น ประชุมคณะครูแยกระดับชั้น วันอังคารคาบที่ 9 สัปดาห์ที่ ๑
และ ๓ ของเดือน และเสนอบันทึกรายงานการประชุมผ่านรองฯ ถึงผู้อานวยการรับทราบ และพิจารณาปัญหา
ข้อคิดเห็น และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนา เพื่อนาไปวางแผนหาข้อสรุปในการประชุมฝ่ายบริหารใน
สัปดาห์ถัดไป
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1.๖ จัดประชุมคณะครูทุกคน วันศุกร์ คาบที่ ๘-9 สัปดาห์สุดท้ายของเดือน เพื่อแจ้งความรู้ใหม่ๆ
แนวปฏิบั ติที่ต้องยึ ดถือทั่ว กัน การชื่น ชมยิ นดี การรณรงค์ส ร้างความตระหนักเพื่องาน และรับฟังปัญหา
ข้อเสนอแนะจากคณะครู
1.๗ จัดตารางประชุมคณะกรรมการนักเรียน (๑๕ คน) และสภานักเรียน (ผู้แทนทุกห้องเรียนๆ ละ ๒
คน) โดยการกากับดูแลของครูที่ปรึกษาคณะฯ วันพุธ คาบที่ 9 ทุกสัปดาห์และเสนอบันทึกรายงานการประชุมผ่าน
รองฯ ถึงผู้อานวยการรับทราบ และพิจารณาปัญหาข้อคิดเห็น และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนา เพื่อ
นาไปวางแผนหาข้อสรุปในการประชุมฝ่ายบริหารในสัปดาห์ถัดไป บางเรื่ องสามารถนาไปพบปะชี้แจงนักเรียน
หลังพิธีเคารพธงชาติ หรือประชุมนักเรียนก่อนกลับบ้าน เดือนละ 1 ครั้ง
1.๘ แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางานในการจัดกิจกรรมพิเศษแต่ละครั้ง

2. การบริหารงานวิชาการ
2.๑ การจัดทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2.๑.๑ โรงเรียนใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย
2.๑.๒ โรงเรียนใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ทั้งนี้ กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย กาหนดจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้และจัดทาข้อสอบ
กลางภาค และปลายภาคร่วมกัน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษา - วิพากษ์ ในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
2.๑.๓ มีการปรั บ ปรุ งโครงสร้างหลั กสู ตรทุกปี หลั กสู ตรมีองค์ประกอบครบถ้ว นถูกต้ อ ง
ตามกาหนด
2.๑.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ มีการประชุมทุกวันจันทร์
2.๑.๕ แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ
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2.๒ การจัดกระบวนการเรียนรู้

2.๒.๓ โรงเรียนจัดคาบ กิจกรรมพัฒนาตนเองด้านดนตรี กีฬา งานอาชีพ P.D. (Personal
Development), กิจกรรมเสริมทักษะจัดซ่อมเสริม G.In. (Group Investigation), กิจกรรมตามกลุ่มสนใจเน้น
วิชาการ C.S.G. (Comprehensive Study Group)
2.๒.๔ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการมีระบบสาธารณูปโภค สิ่งอานวยความสะดวกการสอนใช้สื่อ
เทคโนโลยีหลากหลาย มีห้องปฏิบัติการจริงในการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และลงมือปฏิบัติจริง
2.๒.๕ สนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์การฝึกซ้อมและแข่งขัน
2.๒.๖ แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ ป้ายนิเทศ สถานประกอบการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในประเทศ และภายนอกประเทศ
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2.๒.๗ มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ ๘ กลุ่ม การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และประเมินทักษะชีวิต
2.๒.๘ จัดการเรียนการสอนครบทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้
๑) โฮมรูม (วันละ 3๐ นาที) นับได้ ๑ คาบ/สัปดาห์
๒) กิจกรรมแนะแนว ๑ คาบ/สัปดาห์
๓) กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร ๑ คาบ/สัปดาห์
๔) กิจกรรมชุม ๑ คาบ/สัปดาห์
๕) ชมรมส่งเสริมสุขภาพ ๑ คาบ/สัปดาห์
๖) การประชุมอบรมระดับชั้น ๑ คาบ/สัปดาห์
๗) ทักษะชีวิต ๑ คาบ/สัปดาห์
๘) ศึกษาดูงานตามหลักสูตร
2.๒.๙ ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
2.๒.๑๐ ครูจัดทาวิจัยในชั้นเรียน
2.๒.๑๑ ครูจัดทาและจัดหาสื่อประกอบการสอน
2.๒.๑๒ การสอนซ่อมเสริมเพื่อแก้ปัญหานักเรียนสอบได้คะแนนต่า
2.๒.๑๓ การสอนเสริมเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
2.๒.๑๔ การวัดผลรายจุดประสงค์
2.๒.๑๕ การสอบกลางภาค
2.๒.๑๖ การสอบปลายภาค
2.๒.๑๗ กิจกรรมเสริมหลักสูตรในวันสาคัญต่างๆ
2.๒.๑๘ หอสมุดเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์การเรียนรู้ กลุ่ มสาระการเรียนรู้ ห้องสืบค้นข้อมูล
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ ห้องศิลปะ
ดนตรี และสนามกีฬา พร้อมทั้งมีสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้บริการสาหรับนักเรียน
2.๒.๑๙ กาหนดให้นักเรียนทุกคนเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ทุกภาคเรียนอย่างต่อเนื่องจนจบ
หลักสูตร
2.๒.๒๐ จัดการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้ นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่มีความ
หลากหลาย ดังนี้
๑) ม.๑ ศึกษาดูงานแหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศาสนสถานในจังหวัด
๒) ม.๒ ศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ เช่น แหล่ งพลั งงาน อุทยานป่าไม้ ต้นน้า
แก็สธรรมชาติในจังหวัด เป็นต้น ศึกษาดูงานแหล่งประวัติศาสตร์ไทย
๓) ม.๓ ศึกษาดูงานสถานประกอบการวิชาชีพ ภูมิปัญญาในจังหวัด
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๔) ม.๔ ศึกษาดูงานสถาบันวิจัย และแหล่งเรียนรู้ต่างจังหวัด
๕) ม.๕ ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ในภูมิภาคที่โรงเรียนตั้งอยู่
๖. ม.๖ ฟังการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ (สอนเสริมโดยวิทยากรภายนอก)
2.๓ การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
2.๓.๑ จัดห้องปฏิบัติการสอน ๒ ห้องใหญ่ พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศทุกห้อง
2.๓.๒ จัดอบรมผลิตสื่อ ICT แก่คณะครู และให้เผยแพร่สื่อทางเว็บไซต์ให้บริการ
สื่อเทคโนโลยีพร้อมติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ทุกห้องเรียน
2.๓.๓ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อ ICT ให้แก่คณะครูอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมครูที่มี
ทักษะ ความสามารถในการผลิตสื่อและโปรแกรมต่างๆ ให้เกิดการพัฒนายิ่งขึ้น
2.๓.๔ ครูผลิตสื่อ ICT ประกอบการสอน การตรวจงาน มี Website เป็นแบบอย่างได้
2.๔ จัดทาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
2.๔.๑ นาข้อมูลจากผลการประเมินภายในและภายนอกมาวิเคราะห์ในเชิงความสัมพันธ์ เหตุ
ปัจจัย แนวโน้ม เพื่อให้เห็นแนวทางที่จะปรับปรุง แก้ไขชัดเจนยิ่งขึ้น
2.๔.๒ ให้ครูทุกคนปฏิบัติหน้าที่สอนบนพื้นฐานความรู้ ความถนัดและความสามารถ ทักษะ
ประสบการณ์และส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพตามลาดับ
2.๔.๓ จัดทาแผนงาน/โครงการ โดยคณะครู ตัวแทนนัก เรียนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานและผู้ปกครองเครือข่าย และการระดมทุนจากผู้ปกครองและชุมชนเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
2.๔.๔ จัดแหล่งเรียนรู้หลากหลายและสนับสนุนการใช้สื่อ ICT อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง
ได้แต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบในการรวบรวมเอกสาร หลักฐานตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอก โดยมีการนาเสนอข้อมูลเอกสาร หลักฐาน เพื่อรับข้อคิดเห็นจากคณะครู
2.๔.๕ มี ก ารรายงานผลงานให้ ค ณะกรรมการสถานศึ ก ษา นั ก เรี ย น ผู้ ป กครอง ชุ ม ชน
และสาธารณะทราบทุกภาคเรียน
2.๒.๒๐ จัดการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย ดังนี้
๑) ม.๑ ศึกษาดูงานแหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศาสนสถานในจังหวัด
๒) ม.๒ ศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ เช่น แหล่ งพลั งงาน อุทยานป่าไม้ ต้นน้า
แก็สธรรมชาติในจังหวัด เป็นต้น ศึกษาดูงานแหล่งประวัติศาสตร์ไทย
๓) ม.๓ ศึกษาดูงานสถานประกอบการวิชาชีพ ภูมิปัญญาในจังหวัด
๔) ม.๔ ศึกษาดูงานสถาบันวิจัย และแหล่งเรียนรู้ต่างจังหวัด
๕) ม.๕ ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ในภูมิภาคที่โรงเรียนตั้งอยู่
๖. ม.๖ ฟังการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ (สอนเสริมโดยวิทยากรภายนอก)
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2.๓ การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
2.๓.๑ จัดห้องปฏิบัติการสอน ๒ ห้องใหญ่ พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศทุกห้อง
2.๓.๒ จัดอบรมผลิตสื่อ ICT แก่คณะครู และให้เผยแพร่สื่อทางเว็บไซต์ให้บริการ
สื่อเทคโนโลยีพร้อมติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ทุกห้องเรียน
2.๓.๓ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อ ICT ให้แก่คณะครูอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมครูที่มี
ทักษะ ความสามารถในการผลิตสื่อและโปรแกรมต่างๆ ให้เกิดการพัฒนายิ่งขึ้น
2.๓.๔ ครูผลิตสื่อ ICT ประกอบการสอน การตรวจงาน มี Website เป็นแบบอย่างได้
2.๔ จัดทาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
2.๔.๑ นาข้อมูลจากผลการประเมินภายในและภายนอกมาวิเคราะห์ในเชิงความสัมพันธ์ เหตุ
ปัจจัย แนวโน้ม เพื่อให้เห็นแนวทางที่จะปรับปรุง แก้ไขชัดเจนยิ่งขึ้น
2.๔.๒ ให้ครูทุกคนปฏิบัติหน้าที่สอนบนพื้นฐานความรู้ ความถนัดและความสามารถ ทักษะ
ประสบการณ์และส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพตามลาดับ
2.๔.๓ จัดทาแผนงาน/โครงการ โดยคณะครู ตัวแทนนักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองเครือข่าย และการระดมทุนจากผู้ปกครองและชุมชนเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
2.๔.๔ จัดแหล่งเรียนรู้หลากหลายและสนับสนุนการใช้สื่อ ICT อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง
ได้แต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบในการรวบรวมเอกสาร หลักฐานตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอก โดยมีการนาเสนอข้อมูลเอกสาร หลักฐาน เพื่อรับข้อคิดเห็นจากคณะครู
2.๔.๕ มี ก ารรายงานผลงานให้ ค ณะกรรมการสถานศึ ก ษา นั ก เรี ย น ผู้ ป กครอง ชุ ม ชน
และสาธารณะทราบทุกภาคเรียน
2.๔.๖ ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA Internal of First Party Audit)
ในระดับดีเด่น
3. การบริหารงบประมาณ
3.๑ จัดสรรเงินอุดหนุนและเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และแบ่ง
การเบิกจ่ายออกเป็น ๔ ไตรมาส
3.๒ แต่งตั้งรองผู้อานวยการ ๑ คน ทาหน้าที่หัวหน้างานเจ้าหน้าที่พัสดุ
3.๓ ให้งานการเงินและบัญชี รายงานสถานะการเงินและบัญชีต่อสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๖ และสานักงานตรวจเงินแผ่นดินทุกเดือน
3.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ทาหน้าที่ ตรวจทานการรับ-จ่ายเงินและพัสดุ ทรัพย์สิน
ทุกสัปดาห์ และสรุปปิดประกาศให้คณะครูรับทราบทั่วกันทุกเดือน
3.๕ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุคงเหลือและครุภัณฑ์ทุกสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑

105

3.๖ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติจาหน่ายพัส ดุ
มีหน่วยพัสดุสาหรับการเบิกจ่าย
3.๗ มีการจัดทาสารสนเทศอาคารเรียนและอาคารประกอบต่างๆ
3.๘ มีการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคาร ระบบสาธารณูปโภค
3.9 ให้งานแผนงานคุมงบประมาณการเบิกจ่ายตามแผนงาน/โครงการ
3.๑0 ให้ผู้เสนอแผนงาน/โครงการสรุปรายงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ
3.๑1 รายงานสรุปรายรับ - รายจ่ายเงินสมาคมผู้ปกครองต่อที่ประชุมใหญ่ ประจาภาคเรียน
3.๑2 มีคาขวัญเตือนใจให้ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณยึดมั่น ดังนี้
3.๑3 การเงินบัญชี “ซื่อสัตย์ มัธยัสถ์ ปฏิบัติตามระเบียบ”
3.๑4 พัสดุ “ประหยัด ปฏิบัติตามครรลองระเบียบ เปรียบเทียบถ่วงดุลย์”
3.๑5 ควบคุมภายใน “เอกสารถูกต้อง เฝ้าระวังกันผิดพลาด พิชิตความฟุ่มเฟือย”
3.๑6 สารสนเทศ “ข้อมูลดี วิเคราะห์ได้ ใช้วางแผน”
3.๑7 แผนงาน “สารสนเทศดี มีการประเมิน ดาเนินตามแผน”
3.๑8 ใช้ระบบโปรแกรม ICT และระบบการบริหารการการเงิน การคลัง ภาครัฐ (GF) งานพัสดุ
และงานสารสนเทศ มีแผนผัง การรับ - จ่าย เงินและพัสดุ พร้อมทั้งการตรวจสอบ ดังนี้
4. การบริหารงานอานวยการ
4.๑ การจัดระบบบริหารงานบุคคล
4.๑.๑ มอบหมายภาระงาน ๔ กลุ่มบริหารให้รองผู้อานวยการแต่ละคน ทาหน้าที่กากับดูแล
และนิเทศติดตาม มอบอานาจให้รองฯ ลงนามหนังสือออกตามสายงานกลุ่มบริหารที่กากับดูแลตามคาสั่งมอบ
อานาจให้ปฏิบัติหน้าที่แทน
4.๑.๒ แต่งตั้งให้ทุกคนมีส่วนร่วม โดยเป็นคณะกรรมการ หรือคณะทางานในกิจกรรม เฉพาะ
กิจต่างๆ โดยใช้ข้อมูล ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และงานสนับสนุนที่รับผิดชอบประกอบใน
การพิจารณาแต่งตั้ง มอบหมายภาระงานให้ครูแต่ละคนอย่างเสมอภาค ดังนี้
๑) ปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไม่ต่ากว่า 12 ชั่วโมง/ภาคเรียน
๒) เป็นที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม ๑ ชุมนุม ๑ คาบ/สัปดาห์
๓) จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ (จริยธรรม) ๑ คาบ/สัปดาห์
๔) จัดกิจกรรมลูกเสือ ๑ คาบ/สัปดาห์
๕) เป็นครูที่ปรึกษา และจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๑ ห้องเรียน/ภาคเรียน
๖) รับผิดชอบงานสนับสนุน ๑ งาน (ตามโครงสร้างโดยมีคาสั่งและพรรณนางานชัดเจน
๗) เป็นครูเวรประจาวัน ๑ วัน/สัปดาห์
๘) เป็นครูที่ปรึกษากิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 ความดี
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4.๑.๓ แต่งตั้งให้ทุกคนมีส่วนร่วมโดยเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางานในกิจกรรมเฉพาะ
กิจต่างๆ โดยใช้ข้อมูลความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์และงานสนับสนุนที่รับผิดชอบประกอบ
ในการพิจารณาแต่งตั้ง
4.๑.๔ การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารพิจารณาจากข้อมูลปริมาณงาน ความต้องการของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่มงาน โดยคานึงถึงความคุ้มค่าในการลงทุนจ้างงานและอนุมัติตามความจาเป็น
พร้อมชี้แจงเหตุผล
4.๑.๕ การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวโดยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบภาคทฤษฎี สอบภาคปฏิบัติ
และสอบสัมภาษณ์ จัดเรียงลาดับประกาศผลแล้วทาสัญญาจ้าง
4.๑.๖ มีการเชิญวิทยากรท้องถิ่นที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์มาถ่ายทอด
องค์ความรู้และฝึกทักษะให้กับนักเรียน โดยดาเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน เป็นค่าตอบแทนตามระเบียบ
4.๑.๗ เน้นให้ครูทุกคนตระหนักเรื่อง การรักษาวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครู กฎระเบียบ
ข้อบังคับ นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด โรงเรียน ชุมชน/ท้องถิ่นที่โรงเรียนตั้งอยู่
4.๑.๘ ให้ปฏิบัติราชการตามประกาศของโรงเรียน และให้ลงเวลาปฏิบัติราชการทุกวัน
4.๑.๙ ให้รับผิดชอบภาระงานตามที่ได้รับมอบหมายตามคาสั่ง
4.๑.๑๐ มีคาสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์
4.๑.๑๑ ให้ครูแต่งกายตามประกาศของโรงเรียนเพื่อความเป็นเอกภาพ เป็นแบบอย่างที่ดี
แก่นักเรียนและชุมชน
4.๑.๑๒ ครู ร่ ว มกิจ กรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ โฮมรูม และปฏิบัติหน้าที่ ตามตารางสอน
และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายทุกวันทาการ
4.๑.๑๓ ให้ครูรับผิดชอบ ตั้งใจ เสียสละ อุทิศเวลาเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน และเป็น
ประชาสัมพันธ์ที่ดีของโรงเรียน
4.๑.๑๔ มีการกาหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและจัดทา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งมีการประเมินผลการทางานของครูทุกเดือน ดังนี้
๑) ผู้อานวยการ ประเมิน รองผู้อานวยการทุกคน
๒) รองผู้อานวยการบริหารวิชาการ ประเมินหัวหน้ากลุ่มสาระทุกคนและหัวหน้างาน
ในโครงสร้าง
๓) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละกลุ่ม ประเมินครูในกลุ่มนั้นๆ
๔) รองผู้ อานวยการบริห ารกิจ การนั กเรีย น ประเมินหั ว หน้าระดับชั้น ทุก คน และ
หัวหน้างานในโครงสร้าง
๕) หัวหน้าระดับชั้นแต่ละระดับ ประเมินครูในระดับชั้นนั้นๆ
๖) รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ ประเมินหัวหน้างานในโครงสร้าง
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๗) รองผู้อานวยการบริหารทั่วไป ประเมินหัวหน้างานในโครงสร้าง
8) รองผู้อานวยการ ประเมินหัวหน้างานในโรงเรียน
9) หัวหน้าเวรแต่ละวัน ประเมินครูเวรในวันนั้นๆ
10) หัวหน้าผู้กากับลูกเสือแต่ละระดับชั้น ประเมินผู้กากับลูกเสือในระดับชั้นนั้นๆ
๑1) หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประเมินหัวหน้าผู้กากับลูกเสือ
ทั้งนี้เสนอผลการประเมิน เป็นเอกสาร “ลับ” ถึงผู้อานวยการโรงเรียน เพื่อสรุปพร้อมทั้ง
นาชื่อผู้ที่ได้คะแนนประเมินโดยรวมทุกด้าน เข้าสู่การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการระดับโรงเรียนก่อนเสนอชื่อ
ถึงเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นการสร้างความตระหนักให้ครูปฏิบัติราชการอย่างเสมอต้นเสมอปลายทุกเดือน
4.๑.๑๕ มีคณะกรรมการประเมินผลการทางานของลูกจ้างประจา
4.๑.๑๖ มีคณะกรรมการประเมินผลการทางานของลูกจ้างชั่วคราว ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง และ
แจ้งผลให้ผู้รับจ้างทราบ หากประเมินผล “ผ่าน” ก็จะทาสัญญาจ้างในปีถัดไป หากประเมิน “ไม่ผ่าน” จะมี
การนิเทศและให้โอกาสปรับปรุงหรือพัฒนา หาก “ไม่ผ่าน” ทั้ง ๒ ภาคเรียน จะเลิกจ้าง เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง
4.2 การบริหารงานธุรการและสัมพันธ์ชุมชน
4.2.1 งานธุรการ
- ปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
- ใช้ระบบ e–filing ในการรับหนังสือราชการจากหน่วยงานต้นสังกัด
- ริเริ่มจัดตั้งสมาคมผู้ปกครองและครู ๓ โรงเรียน (โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
โรงเรียนเทิงวิทยาคม โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม) เพื่อให้การระดมทุนต่างๆ ดาเนินได้อย่าง เป็นระบบ
และได้รับความร่วมมืออย่างยิ่ง
- ได้วางแผนปฏิบัติการในการจัดหารายได้ของโรงเรียน เพื่อเป็นสวัสดิการของครู
บุคลากร และนักเรียน

ระบบรับ – ส่งเอกสารราชการสารบรรณกลาง
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4.2.2 งานสัมพันธ์ชุมชน
1) จัดแบ่งคณะครูออกเป็น ๕ กลุ่ม เพื่อให้เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนตลอดปี
2) เสนอโครงการขอรับการบริจาคต่อเนื่องจากสมาคมผู้ปกครองและครู\
3) ให้บริการด้านวิชาการแก่คณะครูโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ
4) ให้บริการคณะครูเป็นวิทยากรในการพัฒนาชุมชนตามที่ได้รับการร้องขอ
5) โรงเรียนเป็นแหล่งศึกษาดูงานของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เนืองๆ
6) ประสานงานขอรั บ การสนั บ สนุ น เครื อ ข่ า ยด้ า นวิ ช าการจากต้ น สั ง กั ด ได้ แ ก่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑
ศู น ย์ เ ครื อ ข่ า ยศึ ก ษานิ เ ทศก์ ก ลุ่ ม จั ง หวั ด กลุ่ ม ที่ ๑๖ ส าหรั บ หน่ ว ยงานภายนอกที่ ไ ม่ ใ ช่ ต้ น สั ง กั ด ได้ แ ก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
มูลนิธิเอเอฟเอสประเทศไทย องค์กรอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษ ประเทศอังกฤษ มูลนิธิไจก้า ประเทศญี่ปุ่น
แหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยว สมาคมการกีฬา สถานประกอบการและภูมิปัญญาในชุมชนและท้องถิ่น ทั้งนี้
โรงเรียนแสดงตนโดยอนุญาตให้ครูหรือนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงานดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
7) ผู้อานวยการและครูเป็นคณะทางานเฉพาะกิจของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๖ อยู่เนืองๆ
8) การให้บริการแก่ภายนอกองค์กร ได้แก่ อาคารเรียน หอประชุม สนามกีฬา ครู
วิทยากร ครูคณะทางาน โอนครุภัณฑ์ การเข้าแนะแนว การประชาสัมพันธ์เชิงธุรกิจอนุญาตให้สถานศึกษาอื่นๆ
มาศึกษาดูงานองค์ความรู้ต่างๆ
5. การบริหารงานทั่วไป
การบริหารงานของกลุ่มบริหารทั่วไปได้จัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการพัฒนาอาคารและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยรักษาสิ่งแวดล้อมและ
อนุรักษ์พลังงาน มีหลักการบริหาร ดังนี้
5.1 พัฒนาภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้ร่มรื่นด้วยการตกแต่งต้นไม้ การปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ จัด
สวนหย่อมหน้าอาคารทุกหลัง และจัดลานนั่งพักผ่อนกระจายหลายจุด
5.2 ปรั บ ปรุ งอาคาร โดยการทาสี อาคารทุกหลั งและห้ องเรียนทุกห้ อง จัดทาป้ายสารสนเทศ
อาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆ ป้ายนิเทศทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน เน้นให้ทุกจุดเป็นแหล่งเรียนรู้
5.3 แบ่ งเขตพื้น ที่ตามจ านวนห้ องเรียนและมอบหมายให้ นักเรียนแต่ละห้ องรับผิดชอบความ
สะอาดของบริเวณเขตพื้นที่อาคารถาวรได้รับการปรับปรุงทาสีและซ่อมแซมห้องศูนย์วิชาและแหล่งเรียนรู้
ภายในได้รับการพัฒนาสู่ระบบ ICT
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5.4 ระบบสาธารณูปโภค น้าดื่ม/น้าใช้ ไฟฟ้า ร่องระบายน้า ระบบสุขา ระบบเสียง ตามสาย ได้รับ
การปรับปรุงซ่อมแซม ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5.5 จัดสร้างโรงจอดรถของครู นักเรียน และลานพักผ่อน พร้อมทั้งโต๊ะ ม้านั่งแก่นักเรียนเพิ่มขึ้น
5.6 อาคารประกอบ (หอประชุม โรงอาหาร โรงฝึกงาน อาคารชั่วคราว) ได้รับการปรับปรุงและ
ซ่อมแซม
5.7 ระดมทุนทรัพย์จากผู้ปกครองและชุมชนทุกภาคเรียนในการพัฒนาภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้ร่ม
รื่นด้วยการตกแต่งต้นไม้ สวยงามด้วยการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ หน้าอาคารทุกหลัง สร้างน้าตก น้าพุและลาน
นั่งพักผ่อนกระจายหลายจุด
5.8 มีสารสนเทศปรากฏหน้าอาคารทุกหลัง อาคารประกอบ (หอประชุม โรงอาหาร โรงฝึกงาน
อาคารชั่วคราว) ได้รับการปรับปรุงและซ่อมแซม
6. การบริหารกิจการนักเรียนและหอพัก
6.1 งานกิจการนักเรียน
งานกิจ การนั กเรี ย นเป็ น หน่ ว ยงานสนับสนุนที่ส าคัญ ของสถานศึก ษา มีบทบาทหน้าที่ ในการ
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย
ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย เกิดการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยผ่านกระบวนการและกิ จกรรมต่างๆ ใน
โรงเรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มีจิตสาธารณะ และใช้ชีวิตอย่างพอเพีย
มีการวางแผน กาหนดแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียน โดยสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมใน
กระบวนการวางแผน จัดกิจกรรมที่หลากหลายตามความพนัดและความสนใจของนักเรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ทาได้ ทาเป็น ได้แก่ งานคณะกรรมการนักเรียน มีการนิเทศ กากับ ติดตาม
และประเมินผลการดาเนินการ นาผลประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
6.2 งานบริหารจัดการหอพัก
เนื่องจาก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ส่งเสริม
ด้ า น คณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในลั ก ษณะอาศั ย พั ก อยู่ ป ระจ า 100 เปอร์ เ ซ็ น ตาม
วัตถุประสงค์ของโรงเรียนเพื่อให้มีเวลาในการทาโครงงานวิจัยในระดับเข้มข้น ดังนั้นกลุ่มงานบริหารทั่วไป เน้น
การบริหารหอพักที่มุ่งสู่การเป็นหอพักชั้นนา เป็นแหล่งบ่มเพาะนักเรียน ให้เป็นนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ มีทักษะชีวิต มีจิตสานึกสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การดาเนินงานหอพัก
นักเรียน มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพ มีความพร้อมในการดาเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ใช้
ระบบพี่ดูแลน้อง จัดให้มีโครงสร้างรูปแบบและวิธีดาเนินงานดังนี้
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6.2.1 หัวหน้างานบ้านพัก
มีหน้าที่วางแผนการดาเนิ นการด้านนักเรียนให้มีประสิทธิภ าพสอดคล้ องกับนโยบายของ
โรงเรียนจัดทาแนวปฏิบัติเพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีระเบียบวินัย ให้นักเรียนมีระเบียบวินัยสามารถปฏิบัติตนตาม
ระเบียบของทางโรงเรียน ในการอยู่หอพัก
6.2.2 ครูประจาหอพัก
มีหน้าที่ดูแลนักเรียนหอพักให้ปฏิบัติตามระเบียบที่ทางโรงเรียนกาหนด ส่งเสริม อบรม และ
ตักเตือน แนะนาการปฏิบัติตนในทางบวก โดยปลูกฝังให้นักเรียนมีการพัฒนาด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์
สังคม จิตใจ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ดูแลนักเรียนในยามเจ็บป่วยประสานกับครูพยาบาลในกรณีส่งต่อ
โรงพยาบาล มีจานวน 3 คน/1 หอพัก
6.2.3 คณะกรรมการนักเรียนประจาหอพัก
มีหน้าที่เป็นตัวแทนของนักเรียนภายในหอพัก ช่วยประสานงานกับครูประจาหอพักเกี่ยวกับ
ระเบียบต่างๆ ที่ปฎิบัติในการอยู่รวมกันรวมทั้งจัดเวรดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในบริเวรห้องนอน
ห้อง Study ห้องพักผ่อน ให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมหอพัก ร่วมกันดาเนินงาน ประสานงานกิจกรรมต่างๆ
ภายในหอพัก
6.3 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กาหนดให้ครูทุกคนเป็นคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลื อนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย ทีมนาที่มา
ประสาน และทีมทา พร้อมทั้งให้กลุ่มงานและกลุ่มบริหารตามโครงสร้างนิติบุคคล มุ่งมั่นและสนับสนุนในการ
ปลุกจิตสานึกและป้องกัน รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรมและองค์ความรู้ ส่วนการส่ง
ต่อเพื่อแก้ไข (ถ้ามี) จะประสานกับผู้ปกครองและหน่วยงานเฉพาะกิจ จัดระบบดูแลช่วยเหลือตามแผนผัง ดังนี้
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แผนผังระบบดูแลช่วยเหลือ
ขั้นติดตามประเมินผล
ฝ่าย/กลุ่มสาระ/งาน ประเมินแผนงาน/โครงการ โดยอิงดัชนีวัดความส าเร็จ (Key Performance
Indicator : KPI) นั่ น คื อ เป็ น กิ จ กรรมพั ฒ นา/มี ขั้ น ตอนกระบวนการ/ก าหนดระยะเวลา/คุ ณ ลั ก ษณะ
เชิงปริมาณเชิงคุณภาพและเกิดผลลัพธ์เชิงบวกที่ยั่งยืน/ใช้งบประมาณประหยัดคุ้มค่า/มีความชัดเจนเข้าใจได้/
สามารถปรับเปลี่ยนได้หากไม่เหมาะสม/สามารถเผยแพร่ได้/มีผู้รับผิดชอบ บริหารโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา ได้ยึดตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน และเชื่อมโยงกับมาตรฐานการศึกษา
นโยบาย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ
ท้องถิ่น ได้กาหนดให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น และงานต่างๆ เสนอแผน/โครงการ แต่ละปีการศึกษา
โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหาร พิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานให้ภาระงานปกติ และ
โครงการพิเศษเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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ขั้นปรับปรุงพัฒนา
1. ฝ่าย/กลุ่มสาระ/งาน นาผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป
2. ฝ่ายบริหารนาผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนา วางแผนกลยุทธ์การบริหารงาน ร่วมกับ
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองนักเรียนและครู เพื่อพัฒนาโรงเรียนต่อไป

ผลงาน/ผลการดาเนินการ
1. สถานศึกษาดาเนินงานเป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนานักเรียน ตามวิ สัยทัศน์
พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
๒. จากการบริหารงานใช้หลักการกระจายอานาจ และการมีส่วนร่วม ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับการยก
ย่องเป็นสถานศึกษาบริหารจัดการดีเด่น

เอกสารหลักฐาน
๑. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3
๒. มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
๓. แผนภูมิโครงสร้างระบบการบริหารงาน
๔. แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖1
๕. โครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖1
๖. เอกสารคาสั่งแต่งตั้งและมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ปีการศึกษา ๒๕๖1
๗. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
๘. ภาพถ่ายกิจกรรม
๙. รางวัลสถานศึกษาดีเด่น
๑๐. รางวัลผู้บริหารดีเด่น
๑๑. บันทึกเวรประจาวัน
๑๒. รายงานสรุปกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑๓. รายงานสรุปการสรรหาบุคลกรทางการศึกษา
๑๔. รายงานสรุปผลการพัฒนาบุคลากร
๑๕. รายงานการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร
๑๖. รายงานการศึกษาดูงาน
๑๗. บันทึกการใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
๑๘. แผนการจัดการเรียนรู้ งานวิจัยในชั้นเรียน
๑๙. บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
๒๐. บันทึกการประชุมผู้ปกครองเครือข่าย
๒๑. รายงานงบประมาณ
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ผู้ บ ริ ห ารมี ค วามเป็ น ประชาธิ ป ไตย สามารถบริ ห ารและจั ด การสถานศึ ก ษา
ให้มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ชัด
ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงผู้ปกครอง และชุมชนให้
ความสาคัญกับข้อคิดเห็นเหล่านั้น มีการกาหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานการปรับปรุงและพัฒนา
งานที่ เ ป็ น ระบบ สม่ าเสมอ มุ่ ง ผลประโยชน์ ที่ นั ก เรี ย นเป็ น ส าคั ญ เสริ ม สร้ า งระบบการปกครองระบอบ
ประชาธิ ป ไตย อั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ เ ป็ น ประมุ ข ได้ จั ด กิ จ กรรมต่ า ง ๆ เพื่ อ การเสริ ม สร้ า งความเป็ น
ประชาธิปไตยในการสนับสนุนวิถีการปกครองระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน

วิธีดาเนินการ
ขั้นวางแผน
เตรี ย มวางแผนจั ด การประชุม ผู้ มีส่ ว นเกี่ ยวข้ อ งกับ การจั ดการศึ ก ษา คณะกรรมการสถานศึ ก ษา
โรงเรียน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู นักเรียน เพื่อร่วมเสนอแนวทางการพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนนาข้อเสนอแนะต่างๆ จากทุกภาคส่วนมาประกอบการตัดสินใจ กาหนดนโยบายทิศทางการมีความยึด
มั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และวางตัวเป็นกลางทางการเมือง
ขั้นดาเนินการ
1. ผู้บริหารดาเนินการตามนโยบายในการบริหารที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและนักเรียน
เป็นสาคัญ
2. ดาเนินการตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียนและตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติงานประจาปี
3. ประชุมและจัดระบบนิเทศจัดการนิเทศ กากับติดตามอานวยความสะดวก ส่งเสริมการดาเนินงาน
ต่างๆ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการรายงานอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นสารสนเทศในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
ด้านต่าง ๆ ต่อไป
4. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ตามหลักประชาธิปไตยโดยแสดงความคิดเห็นยอมรับฟังความ
คิดเห็นการรับฟังความคิดเห็นในที่ประชุม ใช้สิทธิในการลงมติและปฏิบัติตามมติของที่ประชุม
5. ฝ่ายบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงาน จนมีผลทาให้โรงเรียนมีผลงานโดยเด่น
เป็นที่ประจักษ์
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ขั้นติดตามประเมินผล
1. การนิเทศ กากับ ติดตาม อย่างเป็นระบบ สม่าเสมอ รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. รายงานผลการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาต่ อ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง
ทุกภาคเรียนและทุกปีการศึกษา พร้อมทั้งเปิดโอกาส ให้มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อเสนอแนวทางพัฒนา เพื่อเป็นข้อมู ล
ในการพัฒนาการดาเนินงานในครั้งต่อไป
3. เผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชนในโอกาสต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
4. สอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เช่น ด้านการเรียนและพฤติกรรม
ของนักเรียน การจัดการเรียนสอน การบริหารจัดการ เป็นต้น
ขั้นปรับปรุงพัฒนา
นาผลการประเมิน มาปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

ผลงาน/ผลการดาเนินการ
๑. โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเพื่อนามาวางแผนในการบริหารโรงเรียนอย่าง
มีประสิทธิภาพ ตอบสนองนโยบายการศึกษาและความต้องการของชุมชน
๒. โรงเรียนมีนโยบายทิศทางการบริหารที่มาจากภาคส่วนองค์กรภายนอกและวางแผนพัฒนาโรงเรียน
๓. บริหารจัดการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปี
๔. การดาเนินงานตามนโยบายการมีส่ว นร่ว มของทุกภาคส่ว นบรรลุ ตามเป้าหมายของโรงเรี ยนที่
กาหนดไว้ โดยงานติดตามประเมินผลได้สรุป รายงานผลการดาเนินงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ดาเนินการ
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
๕. การดาเนิ น การตามวิสั ย ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมของโรงเรียนจนประสบผลส าเร็จโรงเรียน ครู
บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนายกระดับความสามารถส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาส่งเสริมที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ตามรายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปี 2561
๖. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การจั ด ท ากิ จ กรรมประชาธิ ป ไตยในโรงเรี ย นจนได้ รั บ รางวั ล โรงเรี ย น
ประชาธิปไตยตัวอย่าง ปี 2559 ที่รักษามาตรฐานต่อเนื่อง
๗. กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจาปี
๘. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
๙. ส่ งเสริ มได้ไปใช้สิ ทธิ์ในการเลื อ กตั้ง ส.ว., ส.ส., ส.ท., นายกองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัด และ
นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร
๑๐. ทาหน้าที่เป็นกรรมการเลือกตั้ง และสนับสนุนให้ครูเป็นกรรมการเลือกตั้งตามที่ กกต.จังหวัดแต่งตั้ง
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๑๑. ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งและรณรงค์ให้ครู บุคลากรและนักเรียนตลอดจนผู้ปกครองไปใช้สิทธิ์
เลือกตั้ง
๑๒. จัดโครงสร้างการบริหาร ได้กาหนดให้มี งานคณะกรรมการนักเรียนโดยให้ครูเป็นที่ปรึกษา
๑๓. บุคลากรและนักเรียนทุกคนมีสิทธิ์เลือกตั้งประธานกรรมการ และนักเรียนแต่ละห้องเรียนเลือก
ตัวแทนของห้องไปเป็นกรรมการนักเรียน ที่ประชุมเลือกคณะกรรมการทาหน้าที่ฝ่ายต่างๆ จัดประชุมสัปดาห์ละ ๑
ครั้ง เพื่อเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ วางแผนจัดกิจกรรมต่างๆตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ เป็นการฝึก
ภาวการณ์เป็นผู้นา ผู้ตาม เคารพเหตุผลที่ยึดผลประโยชน์ของโรงเรียนเป็นสาคัญ โดยมีครูทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
๑๔. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในปีการศึกษา 2561 ทุกภาคเรียน
พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเสนอแนวทางการพัฒนาเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการดาเนินงานใน
ครั้งต่อไปและมีการนาแนวทางมาปรับปรุงแก้ไข
๑๕. มีการเผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรายงานประจาปี และนาเสนอต่อสาธารณชนใน
โอกาสต่างๆ อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา

กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการคัดเลือกนายกสมาคมผู้ปกครองนักเรียนและครูโรงเรียน
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เอกสารหลักฐาน
๑. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3
๒. มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
๓. แผนภูมิโครงสร้างระบบการบริหารงาน
๔. แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖1
๕. โครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖1
๖. เอกสารคาสั่งแต่งตั้งและมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ปีการศึกษา ๒๕๖1
๗. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปี ๒๕๖1
๘. ภาพถ่ายกิจกรรม
๙. รางวัลสถานศึกษาดีเด่น
๑๐. รางวัลผู้บริหารดีเด่น

ผู้บริหารสร้างขวัญกาลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
วิธีดาเนินการ
ขั้นวางแผน
1. ผู้บริหารร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายบริหารสถานศึกษา ประชุมวางแผนเพื่อสารวจความต้องการ
พื้นฐานของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างขวัญและกาลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับ
การพัฒนาอย่างทั่วถึงและเป็นที่ยอมรับของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทาให้บุคลากรมีความพึงพอใจ
2. ผู้บริหารประชุมชี้แจงให้บุคลากรทราบถึงการดาเนินการสร้างขวัญและกาลังใจแก่ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง
ขั้นดาเนินการ
1. บริหารจัดการอาคารสถานที่ เพื่อบารุงรักษาอาคารสถานที่ ห้องพักครู โต๊ะ เก้าอี้ห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติงานรวมทั้งดูแล ไฟฟ้า พัดลม เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการให้มีความพร้อมในการใช้
งาน มีความปลอดภัย และมีจานวนเพียงพอต่อความต้องการ
2. ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
2.๑ ส่งเสริมสนับสนุนให้เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาทั้งภายในและภายนอก
2.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและประสบการณ์
2.๓ ประชุม อบรม ติดตาม และรายงาน เพื่อพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑

117

2.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้เสนอผลงาน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น ครูดีเด่น ครูแกนนา ครูต้นแบบ
และขอมี/เลื่อนวิทยฐานะเพื่อเกียรติยศ ศักดิ์ศรี และความก้าวหน้าในวิชาชีพ
2.๕ ให้ครูได้สอนตรงกับวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา ตลอดจนความถนัดความสามารถและ
ความสนใจ
2.๖ ส่งเสริมสนับสนุนครูที่มีความรู้ ความสามารถพิเศษด้านต่างๆ ถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียน
3. มีการจัดสวัสดิการครูและบุคลากร ดังนี้
3.๑ การให้บริการตามสิทธิของรัฐ
3.๒ การพาไปศึกษาดูงาน ปีละ ๑ ครั้ง
3.๓ การจัดเข้าพักบ้านพักครู - ลูกจ้างประจา
3.๔ เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ผู้ที่มีคุณสมบัติ
3.๕ มีการจัดสิ่งอานวยความสะดวกในการทางาน
3.๖ ห้องทางานกลุ่มสาระการเรียนรู้พร้อมโต๊ะ-เก้าอี้
3.๗ โต๊ะ - เก้าอี้ห้องทางานพิเศษ (ฝ่ายสนับสนุน)
3.๘ จัดระบบสาธารณูปโภคพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย ได้แก่ ไฟฟ้า พัดลม โทรศัพท์ภายใน
ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร ถนน ที่จอดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
3.๙ ห้องสุขาที่สะอาดถูกสุขลักษณะ
3.๑๐ จัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครือข่าย Internet และพร้อมเครื่องพิมพ์ในห้องทางานทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้
3.๑๑ มุมค้นคว้าของครูในห้องสมุด
3.๑๒ น้าดื่มสะอาด อาหารว่าง
3.๑๓ มีห้องผลิตสื่อ ICT ของครู
3.๑๔ ห้องเรียน ICT พร้อมเครื่องโปรเจคเตอร์ประกอบการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
3.๑๕ ห้องรับประทานอาหารแยกเฉพาะที่โรงอาหาร
3.๑๖ บริการถ่ายเอกสาร และบริการอัดสาเนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน
3.๑๗ โทรศัพท์ติดต่อภายนอก ๒ เครื่อง ที่ห้องสานักงาน
3.๑๘ มีการสร้างขวัญและกาลังใจ ดังนี้
1) มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกรณีสาเร็จการศึกษาหรือได้รับการประกาศเกียรติคุณ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ การเลื่อนวิทยฐานะ จากหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานอื่น
2) ให้ ขวัญกาลั งใจมอบกระเช้าผลไม้ แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ ปกครองนักเรียน
ทีเ่ จ็บป่วยเข้าโรงพยาบาล
3) ร่วมเป็นเจ้าภาพงานขาวดาของครอบครัวครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน
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4) จัดงานเลี้ยงรับ - ส่ง และงานสังสรรค์ก่อนปิดภาคเรียน
5) จัดบริการมุมกาแฟสาหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา
ขั้นติดตามประเมินผล
สอบถามความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง และรายงานผล

ผลงาน/ผลการดาเนินการ
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจกั บการจัดกิจกรรมให้ขวัญและกาลังใจร้ อยละ
100 ส่งผลให้ครูและบุคลากรมีขวัญกาลังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนางานต่อไป

ผู้บริหารมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

เอกสารหลักฐาน
๑. แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖1
๒. โครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖1
๓. เอกสารคาสั่งแต่งตั้งและมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ปีการศึกษา ๒๕๖1
๔. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปี ๒๕๖1
๕. ภาพถ่ายกิจกรรม
๖. รายงานสรุปการศึกษาดูงาน
๗. รายงานการรับเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์
๘. บันทึกการซ่อมบารุง
๙. บันทึกการใช้บริการห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์
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การบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มีระบบพัฒนาและจัดทาแผนเพื่อใช้ในการพัฒนา
องค์กร (Organization Development) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพทาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง เจริญก้าวหน้า มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยการสร้างปัจจัยต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน
ให้เกิดการพัฒนาให้สอดคล้องตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังต่อไปนี้

โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และจัดทาแผนเพื่อใช้พัฒนาการเปลี่ยนแปลงองค์กร
ให้เกิดประสิทธิผลสู่ความเป็นเลิศ โดยทุกภาคส่วนได้ร่วมคิดและร่วมดาเนินการอย่างชัดเจน
การบริหารจัดการ พัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ โรงเรียนใช้หลักการกระจายอานาจ เน้นการมีส่วนร่วม
ทุกภาคส่วน เพื่อร่วมมือกันพัฒนา ขับเคลื่อน ไปสู่เป้าหมายของสถานศึกษา มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปีที่เหมาะสม สอดคล้องกับ มาตรฐานการศึกษา เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธ
กิจของสถานศึกษา มีการกากับ ติดตาม นโยบายของผู้บริหารสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินผลการ
ดาเนินงาน และจัดทารายงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี และใช้กระบวนการ PDCA ยึดโรงเรียนเป็นฐาน (SBM)
โดยรวบรวมข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพื่อให้เกิด ประสิทธิผลสู่
ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

วิธีดาเนินการ
ขั้นวางแผน
ฝ่ายบริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
ผู้ปกครรอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชุมชี้แจง ร่วมกันวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้
เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนัก เรียน
กาหนดแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทาแผนพัฒนาโรงเรียน
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ขั้นดาเนินการ
๑. จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี โครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
โดยการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
๒. เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๓. ประกาศใช้และดาเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจาปี
ขั้นติดตามประเมินผล
๑. คณะกรรมการตรวจสอบ กากับติดตามผลการปฏิบัติงาน
๒. ประเมินผลโครงการกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
๓. การจัดทารายงานและผลการปฏิบัติงานคุณภาพการศึกษาประจาปี (SAR)
ขั้นปรับปรุงพัฒนา
นาปัญหาและข้อเสนอแนะในการประเมินผลโครงการกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปี ไปปรับปรุง
วางแผนในการจัดทาโครงการกิจกรรม ในปีถัดไป

ผลงาน/ผลการดาเนินการ
๑. มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ และกลยุทธ์ของโรงเรียน
๒. มีแผนปฏิบัติการประจาปี โครงการ กิจกรรมเป็นไปตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กล
ยุทธ์ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
๓. บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติตามระบบการทางานการประกันภายในสถานศึกษาตามหน้าที่ ๆ ได้รับ
มอบหมาย

เอกสารหลักฐาน
๕. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3
๖. มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
๗. แผนภูมิโครงสร้างระบบการบริหารงาน
๘. แผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖1
๙. โครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖1
๑๐. เอกสารคาสั่งแต่งตั้งและมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ปีการศึกษา ๒๕๖1
๑๑. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปี ๒๕๖1
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มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา

สามารถจัดการเรียนรู้และ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

โรงเรียน
บริหารจัดการศึกษา
- ตามแนวการกระจาย
อานาจทางการศึกษา
- หลักธรรมาภิบาล
- เน้นการมีส่วนร่วม

มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มี
ทักษะชีวิต และดาเนินกิจกรรม ตาม
แนวพระราชดาริ

ผู้บริหาร

จัดการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้ รียน
เป็นสาคัญ
แบบองค์รวม (KPA)
และสอดคล้องกับทักษะ
การเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21

ครู
นักเรียน

สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

มุ่งเน้นทักษะและประสบการณ์
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

แผนภาพการกาหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ตัวชี้วัดและเกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน

สถานศึกษาพัฒนาระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และดาเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดูแลนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย กาหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มีการพัฒนาระบบแนะแนวและระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โดยดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการช่วยเหลือนักเรียนให้ รู้จัก การยอมรับ
และเข้าใจตนเอง ตลอดจนรู้จักและเข้าใจผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้นักเรียนได้ค้นพบและพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองอย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม จริยธรรม มีทักษะ
การดาเนินชีวิตในโรงเรียนประจาได้อย่างมีความสุข รู้จักคิด ตัดสินใจ เลือกวิธีที่จะเผชิญและแก้ปัญหาอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม สามารถวางแผนชีวิต วางแผนการศึกษาต่อและประกอบอาชี ได้อย่างเหมาะสมกับ
ตนเอง มีการกาหนดขอบข่ายงานแนะแนวให้ชัดเจนและทาความเข้าใจเนื้อแท้ ในการทางานตามขอบข่าย
ดาเนินงาน ประสานการทางานแนะแนวเข้ากับงานและบุคคลต่างๆ ในโรงเรียน ที่เกี่ยวข้อง เช่น ครูที่ปรึกษา
ครูหอพัก ตามกรอบแนวคิดในการพัฒนานักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ รวมถึงนโยบาย จุดเน้นที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามนโยบายครอบคลุมงาน ๓ ด้าน
ได้แก่ การจัดบริการแนะแนวตามศาสตร์ ของการแนะแนว การจัดกิจกรรม แนะแนวตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และการประสานกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑

122

ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งงานแต่ล ะด้านมีภ ารกิจตามลั กษณะงาน และมีความเชื่อมโยง
เกี่ยวพันกันอย่างกลมกลืน ดังแสดงด้วยแผนผังต่อไปนี้
แผนผังแสดงขอบข่ายงานแนะแนว

เพื่อให้ระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้วางแผน
การดาเนินงาน ดังนี้
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑

123

วิธีดาเนินการ
ขั้นวางแผน
๑. ฝ่ายบริหาร คณะครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันวางแผนพัฒนางาน
แนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการงานแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อดาเนินงานดูแล ส่งเสริม
พัฒนา ช่วยเหลือและแก้ปัญหาของนักเรียน
๓. จัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของระบบงานแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ขั้นดาเนินการ
ดาเนินงานตามกิจกรรมระบบงานแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดังนี้
๑. กิจกรรมคาบแนะแนว จัดให้หน่วยงานต่างๆ ให้ความรู้กับนักเรียนในด้านการศึกษาต่อในคณะต่างๆ
การดูแลตัวเองในด้านอารมณ์ สังคม ความสัมพันธภาพระหว่างบุคคล เนื่องจากเป็นโรงเรียนประจา และมี
หลักสูตรที่เข้มข้น ทาให้นักเรียนเกิดภาวะเครียดได้ง่าย เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะ
ชีวิต โดยโรงเรี ย นได้จั ดทาหลั กสูตรทักษะชีวิต (Life Skills) และกาหนดเวลาเรียนในโครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข
มีทักษะในการปรับตัว การอยู่ร่วมกันในหอพัก การดารงชีวิตในสังคมทั่วไป มีทักษะการทางานร่วมกันรู้จัก
แก้ปัญหาและบริหารความขัดแย้ง มีวินัยในตนเอง มีความเป็นผู้นา มุ่งมั่นทาประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงาม
ให้กับสังคมในระบอบประชาธิปไตย
๒. การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ระบบการจัดการโรงเรียนประจามีประสิทธิภาพ
ทั้งด้านชีวิตของความเป็นอยู่ ความปลอดภัย ความอบอุ่น ของนักเรียน โดยโรงเรียนดาเนินการ
๒.๑ กาหนดให้มีเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียน ทั้งในระดับชั้น และระดับห้องเรียน โดยดาเนินการ
ประชุม คัดเลือก เลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายในวันจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมทางด้านวิชาการ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิต
๒.๒ กาหนดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนในปฏิทินการดาเนินงานภาพรวมของโรงเรียน
พร้อมดาเนินการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองของห้องเรี ยนแต่ละระดับชั้น เพื่อเลือกกรรมการเครือข่ายของ
ระดับและประชุมเสนอโครงการของระดับชั้น
๒.๓ มีคาสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นหัวหน้าระดับชั้น และครูที่ปรึกษา
เพื่อทาหน้าที่ดาเนินการจัดทาแฟ้ม รวบรวมข้อมูลทะเบียนประวัติของนักเรียน รู้จักนักเรียน เป็นรายบุคคล
ดาเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน การโฮมรูม การคัดกรองนักเรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเมิน
EQ และสรุปผลการคัดกรอง ในการส่งต่อหรือให้การช่วยเหลือนักเรียนต่อไป
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ขั้นติดตามประเมินผล
๑. ประเมินผลการดาเนินงานแนะแนวนักเรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๒. สรุปรายงานผลการดาเนินงานกิจกรรมงานแนะแนวนักเรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๓. เผยแพร่ผลการดาเนินโครงการ กิจกรรมงานแนะแนวนักเรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โดยการประชาสัมพันธ์ทางรายงานประจาปี วารสารจุฬาวิทย์สาร เว็บไซต์และเพจของโรงเรียน
ขั้นปรับปรุงพัฒนา
นาปัญหาและข้อเสนอแนะจากผลการประเมินการดาเนินงานโครงการกิจกรรมแนะแนวนักเรียนและ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไปปรับปรุง วางแผนในการพัฒนางาน ในปีการศึกษาถัดไป

ผลงาน/ผลการดาเนินงาน
๑. มีแผนงานโครงการ กิจกรรม และแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียน
๒. งานแนะแนวดาเนินกิจกรรมการแนะแนวให้กับนักเรียนด้านการศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ทุก
ปีการศึกษา

เอกสารหลักฐาน
๑. ภาพกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ
๒. ภาพกิจกรรมการแนะแนวด้านอาชีพ
๓. ภาพกิจกรรมการบรรยายด้านอาชีพ
๔. โปรแกรมการประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ)
๕. แฟ้มสะสมผลผลงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๖. ภาพการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
๗. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเครือข่ายผู้ปกครอง
๘. คาสั่งแต่งตั้งหัวหน้าระดับชั้นและครูที่ปรึกษา
๙. คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง
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แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา.2561
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด เพื่อการศึกษาค้นคว้า
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แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา2561
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ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทาโครงงานวิจัยในกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2560 (PCSHSCR Science Fair)
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นักเรียนทั้งสองโรงเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์จากการเข้าเรียนร่วมกันในรายวิชาฟิสิกส์
เรื่อง Curie Point Engine และ A special class โดย Prof. Dr. Hiroshi ONO
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ร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทัศศึกษาโบราณสถานและหอฝิ่นที่
อาเภอเชียงแสน เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของครอบครัวชาวไทย
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๑. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนแบบชนบทกึ่งชุมชนเมือง มีประชากร ประมาณ
900 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัด องค์การบริหารส่วนตาบล โรงเรียนระดับปฐมวัยและ
ประถมศึกษา ตลาด ร้านค้า การคมนาคมสะดวก อาชีพหลักของคนใน ชุมชน คือ เกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพ
ดั้งเดิมมาจากบรรพบุรุษ ประชากรส่วนใหญ่ นับถือศาสนา พุทธ ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่
รู้จักโดยทั่วไป คือ ศิลปวัฒนธรรมแบบล้านนา ประเพณีตานก๋วยสลาก ลอยกระทง เป็นต้น
๒. ผู้ปกครอง
ผู้ปกครองส่ว นใหญ่จ บการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ รับราชการ ร้อยละ 80 ธุรกิจ
ส่ ว นตัว ร้ อยละ 20 ส่ ว นใหญ่นั บ ถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โ ดยเฉลี่ ยต่อ ครอบครัว ต่อปี
350,000 บาท จานวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 4 คน
๓. โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เป็นสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เน้นการ จัดการเรียน
การสอนสาหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
รับนักเรียนในเขตภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา เชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง แพร่ น่าน และ
แม่ฮ่องสอน ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณ-ราชวิทยาลัยทั่ว
ประเทศ โดยทาบันทึกความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรและนักเรียน จัดทาห้องเรียนวิทยาศาสตร์ พัฒนาการ
เรียนการสอนไปสู่การเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ที่ได้มาตรฐานทัดเทียมกับโรงเรียนในระดั บสากล ความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในโครงการเครือข่ายศูนย์ทางไกลเพื่อพัฒนาชนบท และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การเข้าชมนิทรรศการ การเข้าร่วมค่ายอัจฉริยภาพ การเข้า
ร่วมโครงการเรียนล่วงหน้า (Advanced Program)
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ผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการศึกษาของบุตรหลานและมีฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างดี จึงมีความ
พร้อมในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา อีกทั้งโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนมาเป็นเวลา 20 ปี
มีความเข้มแข็งเป็ น ปึ กแผ่ น ส่ งผลให้ โ รงเรียนได้รับการสนั บสนุนจากศิษ ย์เ ก่า สมาคมผู้ ปกครองและครู
ตลอดจนเครือข่ายผู้ปกครอง รวมทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนในชุมชน ทั้งทางด้านความคิด การร่วมดาเนิน
โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ และการระดมทรัพยากรช่วยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ข้อจากัดของโรงเรียนที่อาจส่งผลกระทบต่อความสาเร็จใจการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราช- วิทยาลัย
เชียงรายเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคที่สมบูรณ์แบบ ได้แก่ งบประมาณในการสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียน
ได้มีโอกาสในการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญในการพัฒนาทักษะทางด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทางวิทยาการในเวทีระดับประเทศแลระดับนานาชาติที่ไม่เพียงพอ เนื่องจากปัจจัยทางด้านที่ตั้ง
ของโรงเรียนอยู่ห่างไกลแหล่งเรียนรู้สาคัญในส่วนกลาง ต้องใช้เวลาและงบประมาณในการเดินทางที่ค่อนข้าง
สูง และการขาดแคลนบุ คลากรที่จะสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่าง ๆ ทาให้ครูและบุคลากรทาง
การศึกษาที่มีอยู่ต้องรับภาระหน้าที่เพิ่มขึ้ น ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนของครู สมควรได้รับการสนับสนุน
ส่งเสริมจากหน่วยงานต้นสังกัดในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี

การประชุมเครือข่ายผูป้ กครอง
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กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง
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ระดับคุณภาพของสถานศึกษา






ระดับ กาลังพัฒนา
ระดับ ปานกลาง
ระดับ ดี
ระดับ ดีเลิศ
ระดับ ยอดเยี่ยม

๑. บันทึกรายละเอียดของหลักฐาน / ผลงานเซิงประจักษ์
การจัดการเรียนการรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ คือ ปัจจัยสิ่งสาคัญที่นาไปสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ในด้านอื่นๆ อย่างเต็มที่ ทาให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะต่างๆ ที่จาเป็นและสอดคล้องกับโลกยุคศตวรรษที่ 21
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เป็นโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษที่ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลในการพัฒนาสู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์มาตรฐานระดับสากล จึงต้องมีการกาหนด
รูปแบบวิธีการในการจัดการเรียนการรู้ที่สามารถตอบสนองศักยภาพผู้เรียนดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน จาเป็นจะต้องเตรียมการ ออกแบบ วางแผนการจัดการเรียนรู้ และ การวัด
ประเมินผลที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้เรียน โดยมีการกาหนดหลักสูตรกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย เป็นแนวทางในการออกแบบ วางแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีการดาเนินการในการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ดังนี้
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้ดาเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็น
สาคัญ โดยการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนหลากหลาย รูปแบบ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึ กษา ได้ ด าเนิ น การในรู ป แบบความร่ ว มมื อของกลุ่ มโรงเรี ยน วิ ทยาศาสตร์ ภู มิ ภ าค ตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการในโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มีการดาเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานที่ช่วยเหลือในการ
จัดทาหลักสูตร และประกาศใช้ในระดับกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาชองโรงเรียนให้เป็นไป
ตามเป้าหมายชองกระทรวงศึกษาธิการ ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา และพัฒนาผู้เรียนที่มี ความสามารถ
ทางด้ านวิ ทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่ งแวดล้ อม นอกจากนี้ ยั งได้ พั ฒนาผู้ เรี ยนตามนโยบายชอง
กระทรวงศึกษาธิการ มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงานในแต่ละระดับชั้น โดยจัดทาหน่วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาอาเซียนศึกษา การสนับสนุนให้ครูได้พัฒนาตนเองในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายชองหลักสูตร สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา เน้นการสร้างองค์ความรู้ ทักษะ
การคิด วิเคราะห์ ให้ แก่ผู้ เรี ยนพร้ อมกั บการพัฒนาทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยใช้เทคนิคการจัดเรียนรู้ที่
หลากหลาย ได้แก่ การจั ดการเรี ยนรู้ แบบสเต็มศึกษา การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning การ จัดการเรียนรู้
แบบโครงงาน การเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบชองชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community)
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มีการจัดการเรียนการสอนที่มกี ารบูรณาการภาระงาน ชิ้นงานตามนโนบายขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา และจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชีวิตประจาวัน
การบู รณาการโครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนา โรงเรียนได้ส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน เน้นการมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทา
ร่วมสร้างสรรค์ เน้นทักษะกระบวนที่จาเป็นสาหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้นักเรียนบรรลุตามเป้ าหมาย และ
วิสัยทัศน์ชองโรงเรียน มีสมรรถนะที่สาคัญต่อการเรียนรู้ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเป้ าหมายของหลั กสูตร
สถานศึกษา โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม ทักษะการคิดวิเคราะห์ ครูใช้เทคนิคการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน การใช้สื่อเทคโนโลยี Social Media ในการจัดการเรียนการสอน การเรียนรู้
แบบโครงงานฐานวิจัย การใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน โดย
ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในฐานะมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงในการสนับสนุนห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วิพากษ์ โครงงานวิจัยชองนักเรียน และการสนับสนุนทางวิชาการด้านอื่น ๆ รวมทั้งโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลั ย เชียงราย มีความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย ได้แก่
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย พะเยา จังหวัดพะเยา
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร และความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ได้แก่
โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างนักเรียน โรงเรียน Tokyo Gakugei University Senior High School (Super
Science High School) ประเทศญี่ปุ่น กับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ
ระหว่างนักเรียนโรงเรียน Yishun Junior College ประเทศสิงคโปร์ กับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ซึ่งมีการ
แลกเปลี่ยนทางวิชาการ การนาเสนอโครงงาน การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม การเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ในห้องถิ่น รวมทั้ง
การศึกษาวิจัยโครงงานร่วมกัน ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
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การออกแบบการจัดการเรียนรู้
๑.

ครูออกแบบการเรียนรู้โดยใช้ข้อมูลการวิเคราะห์นักเรียนและความเข้าใจนักเรียน
รายบุคคล เน้นความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร การคิดคานวณ อย่างชัดเจน

เนื่องจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาส
ให้กับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และเพื่อเป็นฐานในการผลิตและพัฒนากาลังคน
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม แต่ทั้งนี้นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียน
แต่ละคนจะมีศักยภาพเฉพาะด้านของตนเอง บางกลุ่มหรือบางคนจะมีความถนัดหรือมีความสามารถพิเศษที่
แตกต่างกัน เช่น ด้านสาขาคณิตศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ สาขาเคมี หรือสาขาชีววิทยา ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้
จัดการแบ่งกลุ่มผู้เรียนตามศักยภาพเด่นๆ โดยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จะคัดแยกเด็กนักเรียนที่มี
ศักยภาพสูงทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จัดไว้กลุ่มละหนึ่งห้องเรียน สาหรับในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จะแบ่งกลุ่มนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางด้านการคานวณโดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
รายวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ และอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางด้านสาขาชีววิทยาและสาขา
เคมี
ในการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างเต็มตามศักยภาพนั้น จาเป็น
ที่จะต้องมีการสารวจ ศึกษาและสังเกตผู้เรียนในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ ความสามารถ ความถนัด
หรือความสนใจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้แต่ละบุคคลจะมีแตกต่ างกันออกไป ดังนั้นฝ่ายบริหารและงานวิชาการ จึงได้
สนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนทาการศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อที่จะได้นาข้อมูลจากการศึกษาเหล่านั้น
มาใช้เป็นพื้นฐาน ในการดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคลหรือแต่ละกลุ่ม และโรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนสามารถนาความรู้ความเข้าใจที่
ได้รับจากการประชุมอบรมมาวางแผนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญทุกรายวิชา และใช้สื่อ
การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ เนื้อหารายวิชา หรือคุณลักษณะของผู้เรียน นอกจากนี้โรงเรียนได้
ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผลิตและใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งดาเนินกิจกรรมและ
โครงการต่าง ๆ ที่สนับสนุนให้ครูได้พัฒนาตนเอง โดยเฉพาะการออกแบบ การจัดการเรียนรู้ที่ต้องพิจารณา
จากการใช้มาตรฐานและตัว ชี้วัดของหลักสูตร รวมทั้งจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งข้อมูลผลการวิเคราะห์นักเรียน ความเข้าใจนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ ส่งเสริมความสามารถในการอ่านเขียน การสื่อสาร การ
คิดคานวณ มีการมอบหมายงานที่หลากหลายและสร้างสรรค์ ทั้งงานรายบุคคล และงานกลุ่ม มีการกาหนดแนว
ทางการวัดและประเมินผลรวมถึงการใช้สื่อได้สอดคล้อง กับเป้าหมายและจุดเน้นที่สถานศึกษากาหนด
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วิธีการดาเนินการ
ขั้นวางแผน
๑. ครู ศึกษาและค้น คว้าเอกสารเกี่ยวกับการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส อดคล้ องกับหลักสูตร
สถานศึกษา จากหนังสือ ตารา เอกสารวิชาการ และแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น เว็บไซต์ทางการศึกษา เป็นต้น
๒. ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุ คคลจากผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน รวมทั้งข้อมู ลจากการประเมิน
ความสามารถในการอ่าน เขียนและสื่อสาร การคิดคานวณ เพื่อแบ่งกลุ่มผู้เรียนตามศักยภาพที่โดดเด่นและใช้เป็น
เครื่องมือในการพิจารณาเตรียมออกแบบการเรียนรู้
ขั้นดาเนินการ
การดาเนินการของโรงเรียนได้ดาเนินการทั้งหมด ๓ ขั้นตอนคือ
๑. การวิเคราะห์นักเรียนเพื่อแบ่งกลุ่มตามศักยภาพที่โดดเด่น ซึ่งใช้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนมาใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณา
๒. การวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลของครูประจาวิชา ดังนี้
๒.๑ เก็บรวบรวมข้อมูลในวิชาที่ต้องการวิเคราะห์จากครูคนเดิม ที่ได้จากการเรียนรู้ในปีการศึกษาที่
ผ่านมา หรือจัดสร้างเครื่องมือแบบทดสอบวิชานั้นๆ ขึ้นใหม่ แล้วนามาใช้ทดสอบผู้เรียนทุกคน
๒.๒ นาข้อมูลมาศึกษาวิเคราะห์ หรือแยกแยะตามความเป็นจริง พร้อมจัดกลุ่มผู้เรียน ออกเป็น ๒
กลุ่ม คือ กลุ่มเก่งและกลุ่มปานกลาง (หรือผ่านเกณฑ์)
๒.๓ การวิเคราะห์ผู้เรียน ควรพิจารณาทั้งความพร้อมด้านความรู้ ความสามารถ สติปัญญา และ
ความพร้อมด้านอื่นๆ ของผู้เรียนควบคู่ไปด้วย
๒.๔ ผู้เรียนที่มีความพร้อมต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด ผู้สอนได้รีบดาเนินการปรับปรุงแก้ไข ให้มีความ
พร้อมดีขึ้นก่อน โดยจัดกิจกรรมลักษณะค่ายปรับพื้นฐานทางวิชาการ จึงดาเนินการจัดการเรียนรู้ ในระดับชั้นที่
จะทาการสอน รวมทั้งจัดให้มีคาบเรียนในช่วงเวลา ๑๘.๐๐น. - ๒๐.๐๐ น. (กิจกรรม C.S.G.) สาหรับซ่อม
นักเรียนที่เรียนอ่อนและเสริมสาหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงตามความต้องการของผู้เรียน
จัดให้มีวิชาเลือกที่หลากหลาย ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความต้องการตามหลักสูตรสถานศึกษา
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุ ฬาภรณราชวิทยาลัย ในการจัดกลุ่มห้องเรียนตามความสามารถ ด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เป็นลาดับแรกทุกระดับชั้น
ขั้นติดตามประเมินผล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเมินผลการออกแบบการเรียนรู้ โดยใช้แบบการเรียนรู้ที่เน้นความสามารถ
ในการอ่าน เขียน การสื่อสาร การคิดคานวณ
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ขั้นปรับปรุงพัฒนา
นาผลการดาเนินการออกแบบการเรียนรู้ พร้อมทั้งปัญหา ข้อเสนอแนะ ไปวางแผนปรับปรุงพัฒนาการ
ออกแบบการเรียนรู้ในปีการศึกษาต่อไป

ผลงาน/ผลการดาเนินการ
1. ครูได้มีการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตลอด ๓ ปีการศึกษา
2. ครูมีการประเมินความเข้าใจนักเรียนเป็นรายบุคคลเน้นความสามารถในการอ่าน เขียนการสื่อสาร
การคิดคานวณ เป็นไปตามเกณฑ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ต่อเนื่อง ตลอด ๓ ปี
การศึกษา
3. ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ข้อมูลการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุ คคล ที่เน้นความสามารถ
ในการอ่าน เขียน การสื่อสาร การคิดคานวณ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ต่อเนื่อง
ตลอด ๓ ปีการศึกษา

๒.

ครูกาหนดเป้าหมายการเรียนรู้ครอบคลุมทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด จุดเน้นของหลักสูตร และเพิ่มเติม
เป้าหมายตามความต้องการจาเป็นของนักเรียน มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
และการมอบหมายงานที่หลากหลาย มีความท้าทาย สร้างสรรค์ ทั้งงานรายบุคคล
และงานกลุ่มได้สอดคล้องกับเป้าหมายและจุดเน้นที่สถานศึกษากาหนด

วิธีการดาเนินการ
ขั้นวางแผน
๑. ครูใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ระดับกลุ่มสาระฯ ในการศึกษา
ขั้นตอนการกาหนดเป้าหมายการเรียนรู้ครอบคลุมทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด จุดเน้นของหลักสูตร
๒. ครูศึกษาการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายมีความท้าทาย สร้างสรรค์ ทั้งงานรายบุคคล
และงานกลุ่มได้สอดคล้องกับเป้าหมายและจุดเน้นที่สถานศึกษากาหนด รวมทั้งสอดคล้องกับแผนการจัดการ
เรียนรู้ฉบับย่อ ตามหลักสูตรกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
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ขั้นดาเนินการ
ด้วยกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ให้กับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และเพื่อเป็นฐานในการผลิตและพัฒนากาลังคน
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ดังนั้นการจัดการเรียนรู้จึงได้กาหนดกรอบการจัดการเรียนรู้รวมทั้ง
การวัดผลประเมินผลให้โรงเรียนวิทยาศาสตร์ทั้ง ๑๒ โรงเรียนมีการกาหนดให้จัดทาแผนการเรียนรู้ฉบับย่อ
ร่วมกัน โดยมีองค์ประกอบของแผนดังนี้
๑. คาอธิบายรายวิชา
๒. ผลการเรียนรู้
๓. กาหนดการสอน
๔. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน
๕. เกณฑ์และแบบประเมินผลงานนักเรียน
จากนั้นครูผู้สอนทุกคนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ต้องดาเนินการจัดแผนการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์โดย
ในดาเนินงานมีขั้นตอน ดังนี้
๑. วิเคราะห์คาอธิบายรายวิชา เพื่อประโยชน์ในการกาหนดหน่ วยการเรียนรู้และรายละเอียดของแต่
ละหัวข้อของแผนการจัดเรียนรู้
๒. วิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชา เพื่อนามาเขียนเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้โดย
ให้ครอบคลุมพฤติกรรมทั้งด้านความรู้ ทักษะ/กระบวนการ เจตคติและค่านิยม
๓. วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ โดยเลือกและขยายสาระที่เรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียน ชุมชน และ
ท้องถิ่น รวมทั้งวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน
๔. วิเคราะห์กระบวนการจั ดการเรียนรู้ (กิจกรรมการเรียนรู้) โดยเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๕. วิเคราะห์กระบวนการประเมินผล โดยเลือกใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
๖. วิเคราะห์แหล่งการเรียนรู้ โดยคัดเลือกสื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับเปลี่ยนแหล่งเรียนรู้ ได้ตามความ
เหมาะสม
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แผนภาพกระบวนการจัดทาแผนการเรียนรู้
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ขั้นติดตามประเมินผล
๑. ประเมินผลการกาหนดเป้าหมายการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด จุดเน้นของหลักสูตร
๑.๑ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ประเมินการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนว่ามีการออกแบบ
กิจกรรมที่มีการมอบหมายงานที่หลากหลาย มีความท้าทาย สร้างสรรค์ ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
๑.๒ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระสรุปผลการนิเทศติดตาม และรายงานต่อกลุ่มบริหาร
วิชาการให้กับรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ขั้นปรับปรุงพัฒนา
๑. กลุ่มบริหารวิชาการดาเนินการสรุปผลการดาเนินการกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
๒. นาผลการดาเนินการพร้อมทั้งปัญหาข้อเสนอแนะไปวางแผนปรับปรุงพัฒนาในระดับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ PLC เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

ผลงาน/ผลการดาเนินการ
1. โรงเรียนวิทยาศาสตร์ทั้ง ๑๒ โรงเรียนมีการจัดทาแผนการเรียนรู้ฉบับย่อร่วมกัน ทาให้ครูผู้สอน แต่
ละรายวิชามีแผนการเรียนรู้ฉบับย่อตาม หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยครบ
ทุกรายวิชาในปี พ.ศ. ๒๕๖1 คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
2. ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ ที่กาหนดเป้าหมายการเรียนรู้ครอบคลุมทั้งด้านองค์ความรู้ ทัก ษะ
กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด จุดเน้นของหลักสูตร ในปี พ.ศ. ๒๕๖1 คิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐

๓.

ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนที่ออกแบบไว้อย่างครบถ้วน และมีคุณภาพ

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ที่เน้นประสบการณ์จริง สนับสนุนให้ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์
และได้ลงมือปฏิบัติจ ริ งในทุกกลุ่ มสาระการเรียนรู้ ใช้กระบวนการกลุ่มและแหล่ งการเรียนรู้ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดาเนินด้วยรูปแบบที่
หลากหลาย ทั้งรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ การสอนแบบบูรณาการ การสอนแบบ
โครงงาน การสอนแบบลงมือปฏิบัติ (Active learning) การสอนที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 และ
การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง เช่น การประเมินแฟ้มผลงานของผู้เรียน การทดสอบระหว่างเรียน
การให้นักเรียน ผู้ปกครอง และครู มีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนรู้ ของนักเรียน ทั้งด้าน ความรู้ ด้าน
ทักษะกระบวนการ ตลอดจนด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยมีวิธีการดาเนินการ ดังนี้
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วิธีการดาเนินการ
ขั้นวางแผน
๑. ครูจัดเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาที่ออกแบบไว้โดยให้
สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
๒. ครูกาหนดเทคนิคหรือวิธีสอนและกิจกรรมการสอนโดยใช้เทคนิควิธีสอนที่หลากหลาย โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21
๓. ครูตรวจสอบองค์ประกอบที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ การจัดเตรียมสื่ อการเรี ยน
การสอน การใช้แหล่งเรียนรู้ และเครื่องมือวัดผลประเมินผลที่หลากหลายและครอบคลุมมาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ขั้นดาเนินการ
๑. ครูดาเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ดังนี้
๑.๑ จัดกระบวนการเรียนรู้ เนื้อหาสาระและกิจกรรมสอดคล้องกับความสนใจและความถนัด
ของผู้เรียนโดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ผู้เรียนได้เรียนรู้จ ากประสบการณ์จริง
ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็นทาเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
๑.๒ จัดกระบวนการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ด้านต่างๆ อย่างสมดุล รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม
จริ ย ธรรม ค่านิ ย มที่ดีงามและคุณลั กษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุก รายวิ ชา สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้
ให้มีบรรยากาศทางวิชาการ มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ใช้สื่อการเรียนรู้ ที่หลากหลายและสื่อเทคโนโลยี
ให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ อย่างรอบด้าน รวมทั้ง
สามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรีย นรู้ ทั้งนี้ครูผู้สอนและผู้เรียนสามารถเรียนรู้ไปพร้อมกัน
จากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ
๑.๓ จั ดกระบวนสอดคล้ องกับ ทักษะที่จาเป็น ในศตวรรษที่ ๒๑ มีการประสานความร่ว มมื อ
ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย รวมทั้งความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อร่วมกัน
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ โดยดาเนินการตามความเหมาะสมของสถานการณ์และธรรมชาติของรายวิชา ส่งผลต่อ
การจัดการศึกษาที่สามารถเป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
พุ ท ธศั ก ราช 2551 มุ่ ง พั ฒ นาให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด สมรรถนะส าคั ญ หลั ก ได้ แ ก่ ความสามารถในการสื่ อ สาร
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
การคิ ด เป็ น ระบบ ความสามารถในการแก้ ปั ญ หาและอุปสรรคต่างๆ มี ความสามารถในการใช้ทั กษะชี วิ ต
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม โดยครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้โอกาสผู้เรียนได้
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติฝึก คิด ทา แก้ปัญหา และการศึกษาค้นคว้า สามารถสร้างองค์ความรู้ที่ ได้ด้วย
ตนเองตามสิ่งที่ชอบและสนใจ มีการวางแผนและออกแบบกิจกรรมเกิดประโยชน์ให้เกิดแก่ผู้เรียน เพื่อให้
สามารถเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ
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๔. จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของโรงเรี ย น คื อ เน้ น กระบวนการเรี ย นรู้ ด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และให้ เกิดการมีปฏิสั มพันธ์ (Interaction)
ระหว่างผู้เรียน ครู โรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
โรงเรียนจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ดังตัวอย่างรูปแบบ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ดังนี้
การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 กระบวนการเรียนรู้การประหยัดพลังงาน
โรงเรียนเห็นความสาคัญ สร้างจิตสานึกและตระหนักในการประหยัดพลังงาน จัดกิจกรรมรณรงค์
และอนุ รั กษ์พลั งงาน ประหยั ดพลั งงานไฟฟ้าได้ในส่ วนที่ไม่จาเป็น ครูได้รับการยกย่องเชิดชูเกี ยรติ เป็น
วิทยากรของกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงพลังงาน และโรงเรียนได้รับรางวัล EcoFootprints Award
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานฐานวิจัย Research School
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง ครูผู้สอนพยายามกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ตระหนักในสิ่งที่เป็นสาระสาคัญ เพื่อเป็นพื้นฐานในการสืบเสาะหา
ความรู้ด้วยตนเอง (Research and knowledge Formation : IS1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ใช้วิธีแบบ
5Es หรือ Inquiry เส้นทางสู่การเป็น Research School เริ่มจากการพัฒนาทักษะการสังเกต นาไปสู่ทักษะ
การตั้งคาถาม การตั้งสมมติฐาน และการออกแบบการทดลอง ตามลาดับ โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบ
ค่ายสืบเสาะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยหลักสูตรได้กาหนดให้นักเรียนเรียนใน
รายวิชาการสืบเสาะธรรมชาติทางวิทยาศาสตร์ทั้งในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้ฝึกใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นาไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมในภาคเรียนที่ 2 และพัฒนาไปสู่
การทาโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยครูทุกคนทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงงานนักเรียน รวมทั้งมีอาจารย์ที่ปรึกษา
พิเศษจากมหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวงและมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในเขตพื้นที่ ซึ่งอาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาจะมา
พบปะนักเรียนในความดูแล และให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลงาน ผลงานที่ได้เป็นการสร้างโครง
ร่างโครงงานตามความสนใจของนักเรียนหลังจากนั้นครูผู้ดูแลรายวิชาจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย
เพื่อทาหน้าที่วิพากษ์โ ครงร่ างโครงงานของนักเรียนและทาการประเมินโครงร่างโครงงานต่อไป โครงร่าง
โครงงานที่ผ่านการวิพากษ์จะเริ่มทาการทดลองตามที่ได้ออกแบบไว้ ภายใต้การสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์จาก
ครูที่ปรึกษาโครงงานและภายใต้ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ และนาเสนอโครงงานโดยมีอาจารย์
ที่ปรึกษาพิเศษและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย ทาหน้าที่วิพากษ์โครงงาน หลังจากนั้นนักเรียน
เจ้าของโครงงานจะทาการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ ทรงคุณวุฒิก่อนที่จะนาส่งครูผู้สอนรายวิชา
และผลงานที่ได้ก็พร้อมที่จะนาเสนอสู่สาธารณชน โดยร่วมนาเสนอโครงงานในกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย นาเสนอโครงงานร่วมกับนักเรียนในประเทศสิงคโปร์และญี่ปุ่น โดยมีการจัดในรูปแบบ Science
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Fair และร่ ว มประกวดในระดับ นานาชาติเ ช่น ในประเทศเกาหลี ใ ต้ ไต้ ห วั น และมาเลเซี ย เป็ น ต้ น โดย
กระบวนการมี ดังนี้
แผนภูมิแสดงกระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนไปสู่ความเป็น Research School
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นักเรียนได้รับการฝึ กทักษะการเรี ยนรู้สู่ การเป็นวิจัย ตามเป้าหมายการเป็นโรงเรียนแห่งการวิจัย
ที่มผี ลงานคุณภาพ มีผลงานเชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ
จั ดกิจ กรรมเสริ มหลักสู ตร โครงการค่ายวิชาการการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Camp) ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ โดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบซิป (CIPP Model) ดังนี้

ประเมินสภาวะแวดล้อม
( Context Evaluation )

ประเมินด้านปัจจัย
( Input Evaluation )

ประเมินกระบวนการ
( Process Evaluation )

การประเมินผลผลิต
( Product Evaluation )






หลักการ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
เป้าหมายของโครงการ
การเตรียมการภายในโครงการ












บุคลากร
วัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้
การดาเนินโครงการ
กิจกรรมการดาเนินงานตามโครงการ
การนิเทศติดตามกากับ
การประเมินผล
ผลการดาเนินโครงการ
คุณภาพผู้เรียน

แผนภูมิแสดงกระบวนการเรียนรู้โดยโครงการค่ายวิชาการ การสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Camp)
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รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

Science Process Skill
๑. ทักษะการสังเกต
๒. ทักษะการวัด
๓. ทักษะการจาแนกประเภท
๔. ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา
๕. ทักษะการคานวณ
๖. ทักษะการจัดกระทาและสื่อความหมายข้อมูล
๗. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล
๘. ทักษะการพยากรณ์
๙. ทักษะการตั้งสมมติฐาน
๑๐. ทักษะการกาหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ
๑๑. ทักษะการกาหนดและควบคุมตัวแปร
๑๒. ทักษะการทดลอง
๑๓. ทักReport
ษะการตี: คSAR)
วามหมายข้
อมูกลารศึ
และลงข้
อสรุป
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment
ประจาปี
กษา ๒๕๖๑
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การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 กระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ICT โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
และระดับชั้นอื่นๆ ในรูปแบบบูรณาการในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รวมทั้งการเปิด สอนในกิจกรรมชุมนุม
และการสอนเสริมให้กับนักเรียนที่สนใจ
ครูผู้สอนใช้สื่อ ICT โปรแกรม The
Geometer’s Sketchpad ออกแบบ
รูปทรงทางคณิตศาสตร์

 กระบวนการเรียนรู้พัฒนาทางด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้วยเกมซูโดกุและเกม A - math
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ด้วยเกมซูโดกุและเกม A – math ในกิจกรรมชุมนุม ให้กับนักเรียนที่สนใจทั้งนักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น และทั้งนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
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 กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนในระดับชั้นอื่นๆจะใช้สอนใน
บางเนื้อหาที่สามารถสอดแทรกได้ นอกจากนี้ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้เปิดสอนเสริม (กิจกรรม
C.S.G.) ให้กับนักเรียนที่สนใจ และกลุ่มที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน เข้าแข่งขันทักษะวิชาการทางคณิตศาสตร์
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แผนภูมิกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
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 กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์
โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ โดยฝึกให้นักเรียนได้ทาโครงงานคณิตศาสตร์ที่เปิดโอกาส
ให้ นั ก เรี ย นได้ ศึ ก ษาเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คณิ ต ศาสตร์ต ามความถนัด และความสนใจ ด้ ว ยวิธี
ทางวิทยาศาสตร์ เป็นการฝึกปฏิบัติงานที่นักเรียนหาข้อสงสัย ตั้งสมมติฐาน ทดลองและสืบสวน แล้วรวบรวม
หาข้อสรุป แล้วจัดทารายงาน และแสดงผลงานเพื่อเผยแพร่ความรู้ จากการทาโครงงาน ได้รับคาแนะนาดูแล
จากอาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ อาจจัดทาในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนก็ได้
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การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 กระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่พัฒนาทักษะ
กระบวนทางภาษาของนักเรียนจากเจ้าของภาษา ตามความถนัดและความสนใจ ดังนี้
1. รายวิชาภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนทางภาษา 4 ด้าน รวมทั้งจัด
กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษผ่านโครงการต่างๆ ได้แก่ 1) โครงการ Community Service Program AFS
Thailand Participant เพื่อให้ครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา สังเกตและช่วยสอนภาษาอังกฤษ กิจกรรมการเรียนรู้
2) โครงการ APU Student Exchange Nippon Discovery Program (SEND) ซึ่งเป็นการสอนร่ว มกันระหว่ า ง
ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ
2. การจัดการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น นอกจากครูผู้สอนชาวไทยแล้วยังได้รับความร่วมมือจาก Japan
Foundation ประเทศไทย ได้สนับสนุนมีครูอาสาสมัครช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น (Nihongo Partner Program)
ระยะเวลา 1 ปี
3. การจัดการเรียนรู้ภาษาจีน ได้รับการสนับสนุนครูผู้ช่วยสอนภาษาจีนจากมหาวิทยาลัยกุ้ยโจว
ตามโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับมหาวิทยาลัยการศึกษากุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชน
จีน เป็นระยะเวลา 1 ปี
4. การจัดประสบการณ์ค่ายภาษาต่างประเทศ Languages Camp บูรณาการทักษะภาษาต่างประเทศ 3
ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น
5. การพัฒ นาศักยภาพและส่ งเสริม นักเรียนในการสอบวัดคุณภาพภาษาอังกฤษของนักเรียน
ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้การประเมินจากระบบ Common
European Framework of Reference for Languages (CEFR)
การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน
กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานสังคมศึกษาและโครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เป็นกระบวนการ
เรียนรู้ที่ต้องการปลู กฝั งให้ผู้เรีย น รักและภูมิใจ เกิดสานึกความเป็นไทยและความเป็นท้องถิ่นของตนเอง
ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเนื่องจากเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตนเอง
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ มีการวางแผนการทางานร่วมกัน
อย่างเป็นระบบโดยการศึกษา สารวจ รวบรวมความรู้จากแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ สรุปเป็น
องค์ความรู้ที่สมบูรณ์โดยมีครูให้คาปรึกษาจนสิ้นสุดกระบวนการทาโครงงาน ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ที่ยั่งยืน
พร้อมที่จะก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต
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 กระบวนการเรียนรู้ด้วยกระบวนทัศน์การเรียนรู้ ๕ ขั้นตอน
กระบวนทัศน์การเรียนรู้ ๕ ขัน้ ตอน ได้แก่ ๑) การตั้งคาถาม/สมมติฐาน (Hypothesis Formulation)
๒) สื บ ค้ น ความรู้ (Searching for Information) ๓) การสรุ ป องค์ ค วามรู้ (Knowledge Formation)
๔) สื่ อ สารและน าเสนอ (Effective Communication) และ ๕) บริ ก ารสั ง คมและจิ ต สาธารณะ (Public
Service) ในการจัดการเรียนรู้

 กระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์
เป็ น กระบวนการในการศึ ก ษาค้ น คว้ า หาข้ อ เท็ จ จริ ง ทางประวั ติ ศ าสตร์ ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ บ นพื้ น ฐาน
การวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล เพื่อให้ได้มาอย่างถูกต้องตามข้อเท็จจริงและเป็นประโยชน์
โดยอาศัย ขั้น ตอนที่ส าคัญ คื อ กาหนดปั ญหา ตั้งสมมุติฐ าน รวบรวมหลั กฐาน ขั้นประเมินและวิเคราะห์
หลักฐาน และการนาเสนอข้อมูลอย่างสร้างสรรค์
 กระบวนการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)
ด้วยการสร้าง Blog Wordpress การนาเครื่องมือออนไลน์ต่างๆมาประกอบการจัดการเรียนรู้
ได้แก่ YouTube, SlideShare , Flickr ,Facebook ดังนี้
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๑) ศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้ จากกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน
๒) เข้ า ใช้ / จั ด การเรี ย นรู้ เ ป็ น กิ จกรรมเสริ ม ทั ก ษะนอกเวลาเรี ย นในรายวิ ช าที่ นั ก เรี ยน
สนใจ เพื่อเพิ่มเติมความรู้ และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
๓) ศึกษา สืบเสาะแสวงหาความรู้ /จัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสื่อสังคม (Social
Media) ด้วยตนเอง และจากคาแนะนาของครูผู้สอนในรายวิชา
4) ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และทักษะในการสืบค้นข้อมูลที่จาเป็นต่อการเรี ยนรู้
ของนักเรียน เช่น จากเว็บไซต์ เอกสาร ตารา ต่างๆ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
๕) นาเสนอภาระงานหรื อชิ้นงาน จากการเรียนรู้ด้ว ยองค์ความรู้ของตนเอง หรือผลงาน
จากกระบวนการกลุ่ม
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่พัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางภาษา ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนทางภาษา
4 ด้าน (ทักษะการฟังการพูด การอ่าน การเขียน) และครอบคลุมสาระ มาตรฐาน และตัวชี้วัดของภาษาไทย
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ รวมทั้งจัดกิจกรรมเสริมทั กษะภาษาไทย
ผ่านโครงการต่างๆ ได้แก่
1. โครงการพัฒนาความเป็นอัจฉริยภาพทางด้านภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนที่มีความสามารถทางด้าน
ภาษาไทยเป็นเลิศได้เข้าร่วมเข้าค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านภาษาไทยและให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย
2. โครงการวั น ส าคั ญ ของภาษาไทย ได้ แ ก่ วั น สุ น ทรภู่ วั น ภาษาไทยแห่ ง ชาติ ซึ่ ง เป็ น กิ จ กรรม
ที่ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นได้ แ สดงความสามารถทางด้ า นภาษาไทย มี ก ารจั ด การแข่ ง ขั น เกี่ ย วกั บ การแต่ ง
คาประพันธ์ การคัดลายมือ การเขียนสะกดคา การอ่านทานองเสนาะ การเขียนเรียงความ เป็นต้น
3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่ มเติมที่มีครอบคลุม ๕ สาระ ได้แก่
สาระที่ ๑ การอ่าน, สาระที่ ๒ การเขียน, สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด, สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย
, สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม เช่น วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๑, วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๒, วิ
ชาวรรณวินิจ, วิชาวรรณคดีกับชีวิต, วิชาพัฒนาทักษะทางภาษาไทย, วิชาหลักภาษาไทยในชีวิตประจาวัน
4. การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม ๒ เช่น วิชาวรรณกรรมท้องถิ่นได้เชิญ
ปราชญ์ชาวบ้านมาบรรยายเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นนักเรียน เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและเรียนรู้วัฒนธรรม
ล้านนา
5. การกิจกรรมส่งเสริมเพื่อส่งเสริมความสามารถทางด้านภาษาไทย เช่น การนานักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ตามโครงการรักษ์ภาษาไทยของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทุกปีการศึกษา นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันเขียนสะกดคา, รางวัลชนะเลิศ
การอ่านเอาเรื่องตามแนวทาง Pisa ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นต้น
6. การจั ด กิ จ กรรมการสอบวัด ความสามารถในการอ่ า น นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้น
ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกภาคเรียนปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง ผลการ
ทดสอบคุณภาพของผู้เรียน ดีและดีมาก
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ได้ดาเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยได้ตระหนักถึงความสาคัญในการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนี้
๑) กิจกรรมค่ายวิชาการ นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการใช้ชีวิต
๒) กิ จ กรรมศึ ก ษาดู ง านด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เช่ น ศู น ย์ วิ จั ย จุ ฬ าภรณ์ สั ป ดาห์ วิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศึกษา และประวัติศาสตร์
๓) กิจกรรมการฟังบรรยายวิชาการ
๔) กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม
๕) กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (G.In)
๖) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (C.S.G)
๗) กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการ
๘) กิจกรรมการออกกาลังกายและเล่นกีฬา (P.D.)
๙) กิจกรรมการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ระบบการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
๑๐) กิจกรรมโครงการสวนพฤกษศาสตร์ โดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการศึกษาพรรณไม้และรักษา
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน เป็นการสร้างจิตสานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
๑๑) กิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารี
๑๒) กิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรม และกิจกรรมอื่นๆ
กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ค่ายโอลิมปิก
ขั้นติดตามประเมินผล
ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และรายงานผล ดังนี้
๑. ครูบันทึกผลหลังการสอน และแบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน หลังจากการจัดการเรียนรู้
๒. ครูประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยตามตัวชี้วัดการเรียนรู้ และวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ ให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะโดยใช้เครื่องมือวัดและประเมินผล
ที่หลากหลาย เช่น แบบทดสอบการวัดผลประเมินผล ชิ้นงานรวบยอด ฯลฯ
๓. ครูตรวจสอบการจดบันทึกความรู้ ข้อคิด และความเห็นของนักเรียนในการเรียนรู้
๔. ครูสรุปผลการประเมินทุกด้าน ลงในแบบบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ และครูวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
จากการวัดผลประเมินผลหาวิธีการดาเนินการแก้ไขปัญหา เช่น การเรียนซ่อมเสริมในช่วงเวลา ๑๘.๐๐ –
๒๐.๐๐ น. อันนาไปสู่การวิจัยในชั้นเรียน
6. รายงานผลการจัดการเรียนการสอนผ่านกลุ่มงานบริหารวิชาการ
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ขั้นปรับปรุงพัฒนา
1. ครู ใ นกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ด าเนิ น การประชุ ม แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น แบบมี ส่ ว นร่ ว ม
(Professional Learning Community-PLC) ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้
2. นาผลการประเมินการจัดการเรียนรู้ไปปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดทาสื่อ/นวัตกรรมการ
เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ และการวางแผนการวิจัยในชั้นเรียนในปีการศึกษาต่อไป

ผลงาน/ผลการดาเนินงาน
1. ครู มี การสร้ างชุ มชนการเรี ยนรู้ ทางวิ ชาชี พ ประชุ ม แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น แบบมี ส่ ว นร่ ว ม
(Professional Learning Community-PLC) ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ นาไปสู่การปรับปรุงการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ
2. ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะกระบวนการ การเรียนรู้แบบปฏิบัติ (Active Learning)
และการพัฒนานักเรียนตามทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการที่ออกแบบไว้อย่างครบถ้วน
สอดคล้องกับธรรมชาติของวิชาการและมีประสิทธิภาพ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ต่อเนื่อง
ตลอด ๓ ปีการศึกษา

๔.

ครู วั ดและประเมิ นผลด้ วยวิ ธี การที่ หลากหลาย มี คุ ณภาพ เน้ นการมี ส่ วนร่ วม
ของนักเรียน ผู้ปกครอง เพื่อใช้พัฒนาการเรียนรู้ การตัดสินผลการเรียนรู้เป็นไปตาม
ระเบียบของสถานศึกษา

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย พัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนเพื่อให้เกิดคุณภาพและมีความหลากหลาย สามารถใช้วัดผลประเมินผลผู้เรียนได้ครอบคลุมทุกด้าน มีการ
กาหนดเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรายวิชา เป็นรายภาค/รายปี มีระบบการรายงานผลการเรียนของผู้เรียนแก่
ผู้ปกครองและชุมชนอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ มีการนาผลการเรียนไปพัฒนาการเรียนการสอนและ
พัฒนาหลักสูตร โดยกลุ่มบริหารวิช าการได้ส่ งเสริมและสนับสนุนให้ ครูทุกกลุ่มสาระมีส่วนร่ว มในการวาง
แผนการวัดผลและประเมินผล โดยจัดให้มีการวางแผนการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้
จั ดให้ มีการประชุมเชิงปฏิบั ติการและทบทวนอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ มีการกาหนดเครื่องมือวัดและ
ประเมินที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เป็นการประเมินผลตามสภาพที่แท้จริง และให้ครูผู้สอนบรรจุ
กรอบการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงลงในแผนการจัดการเรียนรู้ในทุกรายวิชาที่รับผิดชอบสอน และ
สร้างความตระหนักให้ครูผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทางที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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วิธีการดาเนินการ
ขั้นวางแผน
๑. ครูศึกษาเกณฑ์การวัดผลประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายมีคุณภาพตามเป้าหมายการเรียนรู้
ครอบคลุมทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด
จุดเน้นของหลักสูตร และความต้องการจาเป็นของนักเรียน ผู้ปกครองและสอดคล้องกับเป้าหมายและจุดเน้นที่
สถานศึกษากาหนด
๒. ครูสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลโดยใช้เทคนิคการประเมินที่หลากหลาย โดยคานึงถึง
คุณภาพตามเป้าหมายการเรียนรู้ ครอบคลุมทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอัน พึง
ประสงค์ ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด จุดเน้นของหลักสูตรและความต้องการจาเป็นของนักเรียน ผู้ปกครอง และ
สอดคล้องกับเป้าหมายและจุดเน้นที่สถานศึกษากาหนด
ขั้นดาเนินการ
1. ครูวัดและประเมินผลผู้เรียนครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการสมรรถนะสาคัญ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้แบบประเมินการเรียนรู้เพื่อวัดและประเมินผล
ที่สอดคล้องกับความเหมาะสมของธรรมชาติของแต่ละวิชา ความต้องการ ความพึงพอใจ และความคาดหวัง
ของผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน สมาคมครูและผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน
โดยคานึงถึงการประเมินผลตามสภาพจริง คือ
1) งานที่นามาประเมินเป็นงานที่มีความหมาย เป็นงานที่ผู้เรียนนาความรู้ไปประยุกต์ใช้
2) วิธีการประเมินควรประเมินรอบด้านให้ครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะ และกระบวนการ
3) การประเมินผลมีการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา จนได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
4) การประเมินผลเน้นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดระดับสูง
5) การประเมินผลเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ทางบวก
6) มีการกาหนดผลงานและมาตรฐานชัดเจน
7) การประเมินเน้นการให้ผู้เรียนได้คิด สะท้อนความรู้สึกเกี่ยวกับตนเอง
8) การประเมินเน้นการกาหนดปัญหาที่สามารถถ่ายโยงไปสู่ชีวิตประจาวัน
9) การประเมินกระทาอย่างต่อเนื่อง
10) งานที่ประเมินเป็นงานที่ใช้ความรู้ความสามารถและทักษะในเชิงบูรณาการความรู้
2. กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มีการกาหนดรูปแบบของการวัดและประเมิน
โดยกาหนดให้มีสัดส่วนของข้อสอบ ดังนี้ คือข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ ร้อยละ 80 และอัตนัยแบบบรรยาย
ร้ อยละ 20 โดยเน้ น ให้นักเรีย นทักษะคิดวิเคราะห์ และกาหนดให้ มีรูปแบบข้อสอบสอดคล้องกับข้อสอบ
ตามแนวทางวัดผลของ OECD ทั้งนี้มีการดาเนินงาน ดังนี้
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๑) ทาการประเมินผลโดยการประเมินผลตามสภาพจริง
๒) มีการบันทึกหลังการดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
๓) นาผลที่บันทึกหลังกิจกรรมการเรียนการสอนมาเป็นหัวข้อในการหาวิธีการแก้ปัญหา
๔) สร้างเครื่องมือให้สอดคล้องกับปัญหา
๕) สรุปและรายงานผลการดาเนินการแก้ปัญหาต่อฝ่ายบริหารเมื่อสิ้นภาคเรียน
3. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง
เพื่อรับทราบผลการเรียนของนักเรียน เพื่อการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพฤติกรรมการเรียนการสอน และการ
พัฒนาศักยภาพแบบมีส่วนร่วม
ขั้นติดตามประเมินผล
๑. ตรวจสอบการจดบันทึกความรู้ ข้อคิด และความเห็นของนักเรียนในการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการประเมิน
การเรียนรู้ของนักเรียนและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๒. ครู ส รุ ป ผลการประเมิ น ทุ ก ด้ า น ลงในแบบบั น ทึ ก ผลการจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยจ าแนกให้ เ ห็ น ชั ด
ว่าแต่ล ะด้านมีผู้ ผ่ านเกณฑ์กี่ คน ไม่ผ่ านกี่คน และครูมีการวิเคราะห์ ข้ อมูล ที่ไ ด้จากการวัดผลประเมิ น ผล
ถึงสาเหตุที่นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ และหาวิธีการดาเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละครั้ง ผู้เรียนที่มีความพร้อม
ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด ผู้สอนได้รีบดาเนินการปรับปรุงแก้ไขให้มีความพร้อมดีขึ้นก่อน โดยจัดกิจกรรมลักษณะ
ค่ายปรับพื้นฐานทางวิชาการ จึงดาเนินการจัดการเรียนรู้ ในระดับชั้นที่จะทาการสอน รวมทั้งจัดให้มีคาบเรียน
ในช่วงเวลา ๑๘.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น. สาหรับซ่อมนักเรียนที่เรียนอ่อนและเสริมสาหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูง
ตามความต้องการของผู้เรียน
ขั้นปรับปรุงพัฒนา
1. ครู ใ นกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ด าเนิ น การประชุ ม แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น แบบมี ส่ ว นร่ ว ม
(Professional Learning Community-PLC) ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้
2. นาผลการประเมินการจัดการเรียนรู้ไปปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ การประเมินการจัดการ
เรียนรู้ การจัดทาสื่อ/นวัตกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ และการวางแผนการวิจัยในชั้นเรียนในปีการศึกษา
ต่อไป

ผลงาน/ผลการดาเนินการ
1. ครู มี การสร้ างชุ มชนการเรี ยนรู้ ทางวิ ชาชี พ ประชุ ม แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น แบบมี ส่ ว นร่ ว ม
(Professional Learning Community-PLC) ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ นาไปสู่การปรับปรุงการเรียน
การสอนให้ ประสิทธิภาพ
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2. ครู วั ด และประเมิ น ผลด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ ห ลากหลาย มี คุ ณ ภาพ เน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มของนั ก เรี ย น
ผู้ปกครอง เพื่อใช้พัฒนาการเรียนรู้และตัดสินผลการเรียนรู้ เป็นไปตามระเบียบของสถานศึกษา นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ต่อเนื่องตลอด 3 ปีการศึกษา
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
โดยการทดลองปฏิบัติจริง

ผลงานนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
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๕.

ครู ใช้ สื่ อ และแหล่ งเรี ยนรู้ ที่ หลากหลาย และสอดคล้ องกั บเป้ าหมายการเรี ยนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้ ตามธรรมชาติวิชา และเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน

เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียน ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีมาตรฐาน
การศึกษาโดยเน้นการใช้เทคโนโลยี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย โดยการสนับสนุน
จากคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สมาคมผู้ ป กครองและครู ผู้ ป กครองนั ก เรี ย นทุ ก คน ซึ่ ง เห็ น
ความสาคัญของการจัดการศึกษาที่เน้นเทคโนโลยี จึงได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ โรงเรียนจึงได้ดาเนินการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและผู้เรียน สามารถใช้และผลิต พัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ โดยมีการ
ส่งเสริมและมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดหา และผลิตสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้กับผู้ปกครองของนักเรียน
โดยมีการประชุมผู้ปกครองและแจ้งวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การจัดซื้ออุปกรณ์
คอมพิว เตอร์ และอุป กรณ์ทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ ในการช่ว ยเพิ่มประสิ ทธิภ าพการเรียนการสอนให้ กับ
นักเรียน และได้ปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
วิธีดาเนินการ
ขั้นวางแผน
๑. ศึกษาข้อมูล เกี่ ย วกับ สื่ อและแหล่ งเรียนรู้ เพื่อนามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่ห ลากหลายและ
สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ตามธรรมชาติวิชา และเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน
๒. คณะกรรมการบริ ห ารงานวิช าการประชุมวางแผนในการส่ งเสริมและสนับสนุนให้ ครูเข้าร่ว ม
การพัฒนาและอบรมการจัดทาสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และสอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้ตามธรรมชาติวิชา และเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายอบรมการจัดทาการใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและสอดคล้อง
กับเป้าหมายการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ตามธรรมชาติวิชา และเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนเพื่อให้ครู
ทุกคนได้เข้าร่วมการอบรม
ขั้นดาเนินการ
๑. ประชุมคณะครูเพื่อชี้แจงแนวทางในการนาสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายไปใช้ในกิจกรรม
การเรี ย นการสอน ให้ ส อดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายการเรีย นรู้ กิจกรรมการเรี ยนรู้ต ามธรรมชาติวิช าและเน้ น
การมีส่วนร่วมของนักเรียน
๒. กลุ่มงานอาคารสถานที่ และกลุ่มงานเทคโนโลยี ร่วมกัน ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิว เตอร์
การจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ ในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนให้กับนักเรียน และได้ปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
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๒.๑ ปรับปรุงระบบเครือข่ายของโรงเรียนทั้งระบบให้สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ครอบคลุม
ทั้งโรงเรียนและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๒ จัดหาคอมพิวเตอร์ให้มีในห้องปฏิบัติการอย่างเพียงพอ
๒.๓ จัดหาเครื่อง Projector ในการเรียนการสอนครบทุกห้องเรียน
๒.๔ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับครูใช้ในการเรียนการสอน
๒.๕ จัดหาเครื่องพิมพ์สาหรับนักเรียน
๒.๖ พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
๒.๗ พัฒนาห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
๒.๘ จัดหาสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนที่หลากหลาย
๓. ครู อ อกแบบและจั ด ท าสื่ อ และแหล่ ง เรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลายไปใช้ ใ นกิ จ กรรมการเรีย นการสอน
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ตามธรรมชาติวิชาและเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน
๔. ครูวางแผนการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ ตามธรรมชาติวิชาและเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน
๕. ครูนาสื่อและแหล่ งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ตามธรรมชาติวิชาและเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน
ขั้นติดตามประเมินผล
๑. ประเมิ น ผลการใช้ สื่ อ และแหล่ ง เรี ย นรู้ที่ ห ลากหลายและสอดคล้ อ งกั บ เป้า หมายการเรียนรู้
กิจกรรมการเรี ยนรู้ ตามธรรมชาติวิช าและเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน จากการบันทึกหลั งแผนการจัด
การเรียนรู้ของครู จากแบบสรุปผลการใช้สื่อฯ ของฝ่ายวิชาการ
๒. ครูสรุปผลการใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและสอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ กิจกรรม
การเรียนรู้ตามธรรมชาติวิชาและเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
ขั้นปรับปรุงพัฒนา
นาผลสรุปการใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและสอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ กิจกรรมการ
เรียนรู้ตามธรรมชาติวิชา และเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน ไปปรับปรุงพัฒนา จัดทา ออกแบบ สรรหา
คัดเลือก สื่อและแหล่งเรียนรู้ เพื่อนาไปจัดการเรียนรู้ให้ เกิดบรรลุ ตามมาตรฐานตัวชี้วัด สมรรถนะส าคัญ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในปีการศึกษาต่อไป
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ผลการดาเนินงาน
ครูใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และสอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ตาม
ธรรมชาติวิชา และเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตลอด ๓
ปีการศึกษา

ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์

ห้องปฏิบัติการเคมี
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ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ห้องสมุด
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ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ตัวอย่างสื่อการเรียนรู้ผ่านเว็ปไซต์ของครูผู้สอน
 สื่อการเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ

แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ไทย
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กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
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การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
๑.

ครูมีความรู้ความเข้าใจลึกซึ้งในวิชาที่สอน และจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามแผนการสอนที่ออกแบบไว้

วิธีดาเนินการ
ขั้นวางแผน
1. กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ร่วมมือกับคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรและ
งานวิชาการ วางแผนการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของโรงเรียน และให้นักเรียนมี
ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ พัฒนานักเรียนให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญ ญา ความรู้และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
2. กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อบรมเชิงปฏิบัติการวางแผนออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้ฉบับย่อรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 และรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 โดยกาหนดกรอบ
เนื้อหาแต่ละรายวิชา เพื่อนาไปใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และจัดอบรมให้ความรู้ในเนื้อหาเฉพาะ
ให้กับครูในแต่ละสาขา
3. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย วางแผนออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้
สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพื่อจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบไว้
ขั้นดาเนินการ
1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนอย่างลึ ก ซึ้ง
ตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นต้น
2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ใบความรู้ ใบงาน ใบกิจกรรม เอกสารประกอบการสอน เป็นต้น
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเนื้อหาที่เรียนอย่างเต็มศักยภาพและบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้
ขั้นติดตามประเมินผล
1. ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้
2. ครู รั บ การนิ เ ทศการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน โดยหั ว หน้ า กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ แ ละ
คณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
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ขั้นปรับปรุงพัฒนา
1. ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้
2. สรุปผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู
3. นาผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารตามลาดับ เพื่อนาไปปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

ผลงาน/ผลการดาเนินการ
1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ออกแบบไว้
ประจาปี 2558-2560 คิดเป็นร้อยละ 100 ตลอด 3 ปีการศึกษา
2. มีผลงานของนักเรียนที่เกิดจาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบไว้
ประจาปี 2558-2560 คิดเป็นร้อยละ 100 ตลอด 3 ปีการศึกษา

2.

ครูให้เวลานักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ ทางานเป็นกลุ่ม อภิปราย และนาเสนองานด้วยวิธีการ
ที่เหมาะสม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษาอย่างเปิดกว้าง

วิธีดาเนินการ
ขั้นวางแผน
1. ครู ว างแผนศึ ก ษารู ป แบบการจั ด กิ จกรรมการเรีย นการสอนที่ ใ ห้ นั ก เรีย นได้ ฝึ ก ปฏิบั ติ ทางาน
เป็นกลุ่ม และร่วมกันอภิปราย
2. ครู ว างแผนการออกแบบการจั ด กิ จ กรรมให้ นั ก เรี ย นมี ก ารน าเสนอด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ เ หมาะสม
อย่างเปิดกว้าง โดยนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1 และรายวิชาเพิ่มเติม
กลุ่ม 2
ขั้นดาเนินการ
1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ได้ทางานเป็นกลุ่ม และร่วมกันอภิปราย
เช่น 1) การสอนแบบโครงงาน (Project Method) 2) การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Project
Based Learning Approach) 3) การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process)
4) รูปแบบการเรียนการสอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Instructional Models of Cooperative Learning
) เป็นต้น โดยมีการใช้เทคโนโลยีนาเสนองาน
2. ครูวางแผนการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติทางานเป็นกลุ่ม และนาเสนองาน
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ขั้นติดตามประเมินผล
1. ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้
2. ครู รั บ การนิ เ ทศการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน โดยหั ว หน้ า กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ แ ละ
คณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นปรับปรุงพัฒนา
1. ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้
2. สรุปผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู
3. นาผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารตามลาดับ เพื่อนาไปปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

ผลงาน/ผลการดาเนินการ
1. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ปีการศึกษา 2558-2560 คิดเป็นร้อยละ 100 ตลอด 3 ปีการศึกษา
2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม อภิปราย และนาเสนองาน
ด้วยวิธีการที่เหมาะสม โดยใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร ปีการศึกษา 2558 - 2560 คิดเป็นร้อยละ 100
ตลอด 3 ปีการศึกษา
3. มีผลงานของนักเรียน ที่เกิดจากการปฏิบัติ การทางานเป็นกลุ่ม การอภิปราย และการนาเสนอด้วย
วิธีการที่เหมาะสม โดยใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร ปีการศึกษา 2558-2560 คิดเป็นร้อยละ 100 ตลอด 3
ปีการศึกษา

นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติในการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด
และการนาเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์
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3.

ครูให้เวลานักเรียนได้คิด ได้ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ได้สะท้อนความรู้ความเข้าใจในวิชา
ที่เรียน ได้นาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน

วิธีดาเนินการ
ขั้นวางแผน
1. ครู ว างแผนออกแบบกิ จ กรรมการจั ด การเรีย นการสอนและผลิ ตสื่ อ ได้แก่ ใบความรู้ ใบงาน
ใบกิจกรรม และสื่อ ICT ที่ส่งเสริมทักษะการคิด การแก้ปัญหา
2. ครูวางแผนกาหนดชิ้นงานที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้คิด ได้ตอบปัญหา และสะท้อนความรู้ความเข้าใจ
ได้แก่ หนังสือเล่มเล็ก เรียงความ โครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
ขั้นดาเนินการ
1. ครูจัดทาใบความรู้ ใบงาน ใบกิจกรรม เอกสารประกอบการสอนที่ฝึกทักษะการคิด การแก้ปัญหา
และจัดทาหรือนาสื่อ ICT เพื่อมาใช้ในกิจกรรมการสอน
2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนได้ฝึกคิดแก้ปัญหา เช่น 1) การถามตอบ 2)
การสร้างสถานการณ์ 3) การทดลอง เป็นต้น
ขั้นติดตามประเมินผล
1. ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้
2. ครูรับการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และคณะกรรมการ
นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นปรับปรุงพัฒนา
1. ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้
2. สรุปผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู
3. นาผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารตามลาดับ เพื่อนาไปปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

ผลงาน/ผลการดาเนินการ
1. ครู จั ดกิจ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ฝึ กนักเรียนได้คิด ได้ตอบปัญหา ได้แก้ไขปัญหา ได้ส ะท้อนความรู้
ร้อยละ 100 ตลอด 3 ปีการศึกษา
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2. มีผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการฝึกให้นักเรียนได้คิด ได้ตอบปัญหา ได้แก้ไขปัญหา ได้สะท้อน
ความรู้ ค วามเข้ า ใจในวิ ช าที่ เ รี ย น และน าความรู้ ไ ปใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น ปี ก ารศึ ก ษา 2558 - 2560
คิดเป็นร้อยละ 100 ตลอด 3 ปีการศึกษา
ตารางแสดง ตัวอย่างหัวข้อโครงงานของนักเรียน ดังนี้
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ชื่อโครงงาน
News Announcement Control System on Television with Raspberry Pi
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากดอกดาวเรืองในการไล่มอด
Sensory Ball
เครื่องควบคุมความชื้นในดินอัตโนมัติ
ระบบบาบัดน้าในบ่อกุ้งผ่านแอพพลิเคชัน Blynk
การศึกษาความสัมพันธ์รูปแบบของบล็อกยางพารากับการวางแผนการขาย (oral)
การศึกษาความสามารถในการดูดซับอนุภาคซิลเวอร์นาโนจากสารสกัดผักตบชวาและหญ้าแพรก
การศึกษาประสิทธิภาพของคอลัมน์โครมาโทกราฟีที่ใช้ซิลิกาสกัดจากเปลือกฝักข้าวโพด
เครื่องแยกลูกลาไยออกจากช่อลาไยอัตโนมัติ (Automatic Longan Fruit Separator)
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์กับคะแนนสอบกลางภาควิชา
คณิตศาสตร์
Managing project by information technology system (การจัดการโครงงานด้วยระบบ
สารสนเทศ)
การลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศจากโซเดียมไฮดรอกไซด์
การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับสารระเหยของหน้ากากอนามัยนาโนซิลิกา
การศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับสารระเหยของหน้ากากอนามัยซิลิกานาโน
The study of adsorption efficiency of nano-silica mask
อัตราการงอก, อัตราการอยู่รอด, อัตราการเจริญเติบโตของเมล็ดข้าวโพดในสภาวะเครียดน้า
พลาสติกชีวภาพจากผักตบชวา
ระบบแจ้งเตือนแก๊สและควบคุมโซลินอยด์วาล์วผ่านแอพพลิเคชัน blynk
Studying of effects of nature organic worm tea on stimulating growth and inhibiting
sooty mold on corn seeds
เครื่องปั๊มน้าแบบพกพา
Water treatment by using ceramic that cover with TiO2
การผลิตคอมโพสิทจากเส้นใยสับปะรด
the system of borrowing and returning scientific equipment by web application
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ลาดับที่
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

ชื่อโครงงาน
ศึกษาประสิทธิภาพของเจลลดไข้จากเจลว่านหางจระเข้
โปรแกรมเช็คจานวนนักเรียน
กระถางเก็บความชื้น Moisture Storage Pot
กระถางเก็บความชื้น Moisture Storage Pot
Wastewater Renovation Model
การศึกษาโมเมนตัมเชิงมุมของรูปแบบการโคจรในอุดมคติ
การศึกษาประสิทธิภาพของนาโนโปรตีนจากถั่วเหลืองเพื่อช่วยในการย้อมติดสีของผ้าฝ้าย
เครื่องดริปกาแฟ
การพัฒนาสีย้อมแอนโทไซยานินจากว่านหอมแดงและกระชายดา
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการกาจัดตะกอนของเสียจากกุ้งโดยตัวครอบจากท่อพีวีซีในรูปแบบ
การเลี้ยงแบบคอนโดและประสิทธิภาพของน้า
Coffe dipper
การศึกษาแสงสีม่วงและความชื้นในการดักจับด้วงก้นกระดกโดยใช้ท่อพีวีซี
เครื่องวัดบันทึกอุณหภูมิแบบเรียลไทม์ (Real time thermometer Datalocker)
การศึกษาสมบัติความเป็นสารอิเล็กโทรไลต์ของน้าหมักจากใบน้อยหน่า ในถ่ายไฟฉายขนาด ๓A
Real-time pH State and Light Intensity in pool data displaying System Notify through
Website using Internet Of Things (IOT)
การเปรียบเทียบอุณหภูมิที่มีผลต่อสารฟลาโวนอยด์และซาโปนินในน้าชา
Thai painting by GSP
สารเคลือบปุ๋ยจากครั่ง
ตู้อบอาหารแห้งโดยการรวมแสงของจานพาราโบลาด้วยระบบตามแสงอาทิตย์
การศึกษาความสามารถในการดูดซับสารตะกั่วในน้าของถ่านกัมมันต์จากแกลบ ไม้มะขาม และไม้ไผ่
(The Study of Adsorbtion Ability of Lead in Water Using Activated Carbon Made from
Rice Husk, Tamarind Wood and Bamboo)
ด้ายใยผสมจากเส้นใยงิ้วแดงและฝ้ายขาว
อัตราการงอก อัตราการเร่ง อัตราการเจริญเติบโตของแตงโมสายพันธุ์ตอร์ปิโด
อัตราการเจริญเติบโต อัตราการอยู่รอดและอัตราการงอกของเมล็ดแตงโมสายพันธุ์ตอปิโด
Extending shelf-life of fermented soybeans by drying methods
การศึกษาความสามารถในการดูดซับซิลเวอร์นาโนจากสารสกัดผักตบชวาและหญ้าแพรก
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นักเรียนลงมือปฏิบัติทากิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์

4.

ครูกระตุ้นให้นักเรียนกระตือรือร้นที่จะพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของตนเองและใส่ใจใฝ่เรียนรู้
ตลอดเวลา แสวงหาความรู้หรือสิ่งที่ต้องการทราบด้วยความอดทน

วิธีดาเนินการ
ขั้นวางแผน
1. วางแผนออกแบบกิ จกรรมการจั ดการเรี ยนการสอนที่ กระตุ้ นให้ นั กเรี ยนมี ความกระตื อรื อร้ น
ที่จะพัฒนาวิธีการเรี ยนรู้ ของตนเอง และใส่ใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา แสวงหาความรู้หรื อสิ่ งที่ต้องการทราบด้วย
ความอดทน
2. ครู ว างแผนก าหนดชิ้น งาน เช่ น ใบงาน ใบกิ จ กรรม แบบรายงานการสื บค้ น ข้ อ มู ล ที่ ส ะท้ อน
ถึงพัฒ นาวิธีการเรี ยนรู้ ของนักเรี ย นและใส่ใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา แสวงหาความรู้ห รือสิ่ งที่ต้องการทราบ
ด้วยความอดทน
ขั้นดาเนินการ
1. ครู ก าหนดกิ จ กรรมการศึ ก ษานอกห้ อ งเรี ย น แหล่ ง เรี ย นรู้ การทั ศ นศึ ก ษานอกห้ อ งเรี ย น
เพื่อกระตุ้นและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความถนัด แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
1.1 ทางโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้สนับสนุนเปิดบริการแหล่งสื บค้น
ทั้งหอสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ในช่วงเวลาเรียนและนอกเวลาเรียนถึงเวลา 20.00 น.
1.2 นานักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ การทัศนศึกษานอกห้องเรียน
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2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้นักเรียนกระตือรือร้นพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของตนเอง
และใส่ใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา แสวงหาความรู้หรือสิ่งที่ต้องการทราบด้วยความอดทนตามแผนที่วางไว้
3. ครูนานักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาตามโครงการที่กาหนดไว้
ขั้นติดตามประเมินผล
1. ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้
2. ครู รั บ การนิ เ ทศการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน โดยหั ว หน้ า กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ แ ละ
คณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3. ประเมินผลการจัดกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้และทัศนศึกษาและประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียน
ขั้นปรับปรุงพัฒนา
1. ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้
2.สรุปผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู
3. นาผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารตามลาดับ เพื่อนาไปปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

ผลงาน/ผลการดาเนินการ
1. ครู จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เ พื่ อ กระตุ้ น ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามสนใจและเกิ ด ความกระตื อ รื อ ร้ น
ในการแสวงหาความรู้ ปีการศึกษา 2558-2560 คิดเป็นร้อยละ 100 ตลอด 3 ปีการศึกษา
2. มีผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการค้นคว้า ปีการศึกษา 2558-2560 คิดเป็นร้อยละ 100 ตลอด
3 ปีการศึกษา
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ตารางแสดง ห้องปฏิบัติการต่างๆ
ห้องปฏิบัติการ
จานวน
1. ห้ อ งสมุ ด เฉลิ ม พระเกี ย รติ ก าญจนาภิ เ ษกโรงเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ จุ ฬ าภรณราชวิ ท ยาลั ย 1 อาคาร
เชียงราย
2. ห้องปฏิบัติการเคมี
2 ห้อง
3. ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
2 ห้อง
4. ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
2 ห้อง
5. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
2 ห้อง
6. ห้องปฏิบัติการแสงและดาราศาสตร์
1 ห้อง
7. ห้องปฏิบัติการเชิงเครื่องมือ
1 ห้อง
8. ห้องปฏิบัติการทางธรณีวิทยา
1 ห้อง
9. ห้องคอมพิวเตอร์
3 ห้อง

การใช้แหล่งเรียนรู้ห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
นักเรียนศึกษานอกเวลาเรียน เพื่อให้นักเรียนพัฒนาวิธีการเรียนรู้ และแสวงหาความรู้ตลอดเวลา
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นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัย

นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และศึกษาแหล่งเรียนรู้ กระทรวงวิทยาศาสตร์

นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรค่ายสืบเสาะ
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5.

ครู จั ด กิ จ กรรมที่ ใ ห้ นั ก เรี ย นมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ที่ ดี ต่ อ กั น และปลู ก ฝั ง ให้ นั ก เรี ย นยอมรั บ
ความแตกต่างของผู้อื่นด้วยความเข้าใจ

วิธีการดาเนินการ
ขั้นวางแผน
1. ครูศึกษาเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ และออกแบบการจัดกิจกรรมกลุ่มโดยคละความสามารถของ
นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
2. ครูวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน
ขั้นดาเนินการ
1. ครูจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนมีปฏิบัติสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เช่น
1.1 กิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
1.2 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
1.3 กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งความดี
1.4 กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม
1.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-เนตรนารี
1.6 รายวิชาบูรณาการ STEM (นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์)
1.7 รายวิชาโครงงาน เป็นต้น และกิจกรรมส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน เช่น
1) กิจกรรมโฮมรูม
2) กิจกรรมไหว้ครู
3) กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
4) กิจกรรมกีฬาสีภายใน
5) กิจกรรมงานฤดูหนาว
ฯลฯ
2. ครูจัดกิจกรรมที่ปลูกฝังให้นักเรียนยอมรับความแตกต่างของผู้อื่นด้วยความเข้าใจ
ขั้นติดตามประเมินผล
1. ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้
2. ครู รั บ การนิ เ ทศการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน โดยหั ว หน้ า กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ แ ละ
คณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑

177

ขั้นปรับปรุงพัฒนา
1. ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้
2. สรุปผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู
3. นาผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารตามลาดับ เพื่อนาไปปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

ผลงาน/ผลการดาเนินการ
1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูล
ปีการศึกษา 2561 คิดเป็นร้อยละ 100
2. มีผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการได้ทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูล
ปีการศึกษา 2561 คิดเป็นร้อยละ 100

กิจกรรมที่ให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันรายวิชาวิทยาศาสตร์ และรายวิชาภาษาอังกฤษ

กิจกรรมที่ให้นักเรียนสัมภาษณ์นักท่องเที่ยว

กิจกรรมที่ให้นักเรียนได้สื่อสารกันเป็นภาษาญี่ปุ่น
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กิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติการทาอาหาร กิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติการทาขนมจีน

กิจกรรมนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติการทาจรวดขวด ลงมือปฏิบัติการส่องกล้องจุลทรรศน์

กิจกรรมที่ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการแสดง

กิจกรรมกลุ่มเสวนา
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ตารางแสดง ตัวอย่างชิ้นงานของนักเรียนในรายวิชานวัตกรรม
ชื่อ-สกุล
นางสาว
นาย
นาย
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว

สิรินยา
ญาณวิทย์
พรหมพิริยะ
โชติกา
นริศรา
ปริญ
เมธาวี
นวรัตน์
ณฐิณี
ณัสนันท์
เบญญากร
ยศกร
ภัทรวุฒิ
รัฐนันท์
พชร
ภูมินทร์
สุนิดา
วัลย์นภัสร์
กัลยากร
ตินดิกร
กัญญารัตน์
ทัศนีย์
หทัยชนก
พิชญามญชุ์
รุจิษยา
มณิชยา
เอื้ออารีย์
กุลนันท์

คูอาริยะกุล
อินตาคา
วุฒิช่วย
ยศคา
กรกัลยา
สุริยะภัทช์
ธรรมปัญญา
ขัดพะนัด
สมคิด
อะโนมา
ใจหงษ์
มหาวรรณ
เขื่อนเมือง
ไชยสลี
ศรีชัยตัน
จันทเลิศ
ยามเย็น
ชิษณุธัญโชติ
ทองใส
กันทะ
สีเขียว
มีแก้ว
ดีมี
วงค์จาปา
ใจเสาร์ดี
ตนะทิพย์
จอมใจ
ขันใจ

ชั้น
ม.5/3
ม.5/1
ม.5/5
ม.5/1
ม.5/1
ม.5/6
ม.5/5
ม.5/3
ม.5/1
ม.5/1
ม.5/1
ม.5/1
ม.5/3
ม.5/6
ม.5/5
ม.5/6
ม.5/6
ม.5/1
ม.5/1
ม.5/2
ม.5/1
ม.5/1
ม.5/3
ม.5/5
ม.5/1
ม.5/2
ม.5/5
ม.5/1

ชื่อชิ้นงาน
เครื่องอัดไฮโดรริก
เครื่องตัดเฉพาะกิจ
Special Hat

แผ่นเจลสมุนไพรปิดแผล

สเก็ตบอร์ดปั่นไฟฟ้า
ระบบควบคุมสปริงเกอร์ผ่าน
อินเตอร์เน็ตราสเบอรี่พาย

the magic triangle
Hologram
เครื่องฉายรังสียูวี
Chair ture

การออกแบบและพัฒนาเตาชีวมวล
แบบใช้ดินปั้น
นางสาว
ณัฐกมล
พลังฤทธิ์
ม.5/1
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นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว

ชื่อ-สกุล
วิชญาพร
เกศนิภา
นิรากร
ณิชชยา
ณัฏฐณิชา
อานัสนันท์
ปิยธิดา
ภัครจิรา
จุฑามาศ
จุฑามาศ
มั่นหทัย
ปาณิสรา
ญาติกา
พิริยดา
กรวรรณ
จอมขวัญ
พรนภัส
ดรัลพร

อยู่สุภาพ
ธิชาญ
คาบุรี
เนตรตระกูล
บุญเลิศ
จันทะวงค์
พรมตัน
ตาด้วง
กัลยา
มีเมล์
ใจหมั้น
ศิริรัตน์พิริยะ
เตชปัญญาศิริ
จุ้ยกระโทก
คิมผล
ไวว่อง
โลบุญ
วินัน

ชั้น
ม.5/4
ม.5/3
ม.5/2
ม.5/1
ม.5/1
ม.5/4
ม.5/3
ม.5/3
ม.5/2
ม.5/2
ม.5/2
ม.5/1
ม.5/6
ม.5/6
ม.5/2
ม.5/2
ม.5/4
ม.5/6

ชื่อชิ้นงาน

นางสาว

สุภาพร

กิติ

ม.5/6

นางสาว

พรจิรา

ศรีประพจน์

ม.5/4

เครื่องกังหันน้าหมุนเวียนเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการปลูกพืช
ไฮโดรโพนิกส์

นางสาว
นางสาว

ณัฐกานต์
บุษบาวิลิศ

ธิชาญ
สิทธิมงคล

ม.5/3
ม.5/3

ราวตากประหยัดพื้นที่

นางสาว

กุลณัฐ

ไกลถิ่น

ม.5/6

นางสาว

ชยาภรณ์

ทรายแซม

ม.5/2

นางสาว

อันดามัน

ช่างบุ

ม.5/2

นางสาว

นันทาศิริ

ราชปังกี

ม.5/6

อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ

Hard for environment house
อุปกรณ์กาจัดกลิ่นโดยใช้วัสดุ
เหลือใช้
ชุดทดลองการให้แสง

Transformers Lamp
เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากพัดลม
ระบายคายความร้อน

Hair vacuum

นางสาว
ชุติกาญจน์
มหายศนันท์
ม.5/1
นางสาว
นภสร
ดอนดง
ม.5/2
เครื่องช่วยเช็ดกระจก
นางสาว
รี (Self-Assessment
มะโนราชReport : SAR) ม.5/4
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ชื่อ-สกุล

ชั้น
ชื่อชิ้นงาน
นางสาว
อภิสรา
มูลจ้อย
ม.5/3
3D teaching
นางสาว
ชนิตสิรี
สิทธิแปง
ม.5/3
นางสาว
เทียนฤทัย
ศรีนวล
ม.5/4
นางสาว
สุชัญญา
ใจใส่
ม.5/6
นางสาว
พิมพิกา
ศิริเวช
ม.5/3
Noting roll
นางสาว
วัชรีภรณ์
วงศ์วาน
ม.5/4
นาย
ศุภวัฒน์
สุธรรมแปง
ม.5/5 เครื่องสูบน้าจากที่ต่าสู่ที่สูงโดยระบบ
สุญญากาศ
นาย
สุนันทวัทร
เชี่ยวชาญ
ม.5/5
นางสาว
ชลลดา
มีบุญเกิด
ม.5/5
กระบวนการป้องกันรอยขีดด้วยสาร
นางสาว
ทิพย์สุคนธ์
พรมนิมิตร
ม.5/6
ซาโปนีน
นางสาว
พวงเพชร
สายสวาท
ม.5/6
นางสาว
ลลิล
ตันประเสริฐ
ม.5/1
นางสาว
นันทลักษณ์
วงศ์ภักดิ์
ม.5/2
Freezer Paper Box
นางสาว
ลลิตภัทร
นันทิยา
ม.5/5
นางสาว
พรกนก
บุญเรือง
ม.5/5
นางสาว
กัญญาณัฐ
สุทธะ
ม.5/5
Solar Lighting
นางสาว
อัญชลี
คาทา
ม.5/3
นาย
ฐาปณัฏฐ์
ไม้แก่นสาร
ม.5/4
นาย
รัชภูมิ
ปั้นดี
ม.5/5
โคมไฟตู้อบ
นาย
วัชรชัย
ทวีกุล
ม.5/6
นางสาว
คนึงนิต
สิทธิ
ม.5/5
นาย
เตชินท์
จอมดวง
ม.5/1 เครื่องกรองน้าพลังงานแสงอาทิตย์
นาย
ฌรินทร
สมุหทัย
ม.5/4
นางสาว
สุทธิดา
วัฒนะ
ม.5/2
นางสาว
มนัสนันท์
ชูไว
ม.5/3
เครื่องกรองน้าขนาดมินิ
นางสาว
นารินรัตน์
กันยะ
ม.5/6
นางสาว
จุฑาเกศ
เรืองอาจ
ม.5/4
นางสาว
ชลิดา
ปัญญาบุญ
ม.5/6
stick glass
นางสาว
ณัฐรดา
ภารพีนนท์
ม.5/6
นางสาว
พิราวรรณ
อินทร์อุ่นโชติ
ม.5/4
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ชื่อ-สกุล
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย
นาย
นาย
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว

สาริศา
ธิดารัตน์
สิริรัตน์
ธัญลักษณ์
ธิดารัตน์
ชุติมา
ญานิศา
ทิชชา
ชัชพิมุข
จักรภัทร
มนณัชญ์
ฐิติวาภรณ์
ดลณพร
รชยานันท์
ชนาพร
ปิยวิญญ์
ธวัลลักษณ์
แทนหทัย
ภัทราภรณ์
สุพิตรา

วิเชียรกุล
น้อยเศษ
ปารินทร์
ชูไว
เชื้อสะอาด
เต็มนิธิรัตน์
ศรีศรสิทธิ์
อัตเสน
ท้วมวงษ์
หอมแก่นจันทร์
กุลวรรณ
พิมลทิพย์
กันถารัตน์
จันโททัย
กุลเจริญ
สันติภาพวิวัฒนา
จินะสี
ผลาพฤกษ์
วงศ์ใหญ่
จันต๊ะไพสน

ชั้น
ม.5/5
ม.5/4
ม.5/1
ม.5/1
ม.5/2
ม.5/2
ม.5/3
ม.5/4
ม.5/5
ม.5/6
ม.5/3
ม.5/2
ม.5/2
ม.5/6
ม.5/4
ม.5/5
ม.5/6
ม.5/3
ม.5/3
ม.5/5

นางสาว

ทอฝัน

โกมลนาค

ม.5/6

ชื่อชิ้นงาน
เครื่องฉายภาพแบบประหยัด

เตาเผาขยะจากกระบวนการ
gasification
water Bug

ตัวปล่อยน้าทั่วถึง

Easy reading

Air purifier for smoke

เครื่องเตือนน้าล้น

ฉนวนกันความร้อนจากกล่องนม
พิชญา
พรมน้อย
ม.5/5
ชนัญญา
ตนะทิพย์
ม.5/4
พิชชาภา
วงศราช
ม.5/3
ประกายวรรณ
ไช่
ม.5/4
สูตรอาหารเลี้ยงBT
ปิยวรรณ
แก้วบุญเรือง
ม.5/4
ธนวัฒน์
ศรีประพจน์
ม.5/2
ณัชนนท์
วงษ์มี
ม.5/3
รองเท้าไฮโดรลิค
อธิภูมิ
เศวตวงษ์
ม.5/4
ชินดนัย
ธรรมขันธา
ม.5/1
เครื่องให้อาหารปลาพลังงานน้า
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ชื่อ-สกุล
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นางสาว
นางสาว
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย

ชูชยั
พงศธร
ธีรเมธ
ธนภูมิ
บุญพิทักษ์
ชัญญาณ์ภัชน์
ญาณิศา
วรกานต์
ธนโชติ
ทรัพย์ทวี
ชนาธิป
ศรีธนญช์
สุบรรณ
สหวัฒน์
ศุภณัฐ
สาริษฐ์
เตชิต
ธีราภรณ์
ปวิชญา
ชุติกาญจน์
ธนาพงษ์

ปินตา
สวยงาม
ลังกา
สุโพธินะ
คาโมนะ
ชูก้าน
เทพจันตา
ปัญญาบุญ
เอื้อกิจ
แสงเพชร
คนเที่ยง
พันศรีทา
หน่อแก้ว
อินวงศ์วาร
กาญจนวัฒนกูล
ศรีใจ
ศรีตระกูล
ทารัตน์
เพี้ยงจันทร์
พรมมา
แก้วหล้า

ชั้น
ม.5/1
ม.5/5
ม.5/6
ม.5/4
ม.5/5
ม.5/5
ม.5/6
ม.5/2
ม.5/2
ม.5/3
ม.5/5
ม.5/4
ม.5/5
ม.5/5
ม.5/2
ม.5/3
ม.5/4
ม.5/1
ม.5/4
ม.5/4
ม.5/3

ชื่อชิ้นงาน

เครื่องพ่นสารพลังงานแสงอาทิตย์

ไม้แขวนเสื้อปราศจากความชื้น
5 Galion water jug lifter by
lifting jack
เครื่องปั่นพลังมือ

pock hot

Control Box
ชอล์กเขียนกระดานไร้ฝุ่น
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6.

ครูบูรณาการการเรียนรู้วิชาที่ตนสอนกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
ได้อย่างกลมกลืน โดยใช้เวลาเรียนน้อยกว่าเดิมแต่นักเรียนเรียนรู้ได้มากขึ้น

วิธีการดาเนินการ
ขั้นวางแผน
1. ครูศึกษาเนื้อหาและเทคนิควิธีการสอนอย่างหลากหลาย เพื่อบูรณาการเรียนรู้วิชาที่สอนกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น
2. ครูวางแผนออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้วิชาที่สอน
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เช่น การเรียนการสอนแบบบูรณาการ STEM (นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์)
โครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
ขั้นดาเนินการ
1. ครูนาความรู้ในเนื้อหาและเทคนิควิธีการสอนอย่างหลากหลายตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่ได้ค้นคว้า
มาจัดกิจกรรมบู ร ณาการเรีย นรู้วิช าที่ส อนกับกลุ่ มสาระการเรียนรู้อื่น เช่น การเรียนการสอนแบบ STEM
(นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์) โครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
2. ครู จั ดทาแผนการสอนโดยเฉพาะกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย เพื่อบูรณาการ
การเรียนรู้วิชาที่สอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เช่น การเรียนการสอนแบบบูรณาการ STEM (นวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์) โครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
ขั้นติดตามประเมินผล
1. ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้
2. ครู รั บ การนิ เ ทศการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน โดยหั ว หน้ า กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ แ ละ
คณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นปรับปรุงพัฒนา
1. ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้
2. สรุปผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู
3. นาผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารตามลาดับ เพื่อนาไปปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป
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ผลงาน/ผลการดาเนินการ
1. ครูจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ให้นั กเรียนได้คิด ได้ออกแบบชิ้นงาน หรือสถานการณ์ปัญหาที่ ทาให้
นักเรียนสนใจได้นามาบูรณาการความรู้ในเนื้อหาที่เรียนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น คิดเป็นร้อยละ 100
2. มีผลงานของนักเรี ยนที่เกิดจากการคิดออกแบบชิ้นงานหรือสถานการณ์ปัญหาที่ทาให้นักเรียน
ได้บูรณาการความรู้ในเนื้อที่เรียนมาใช้ ปีการศึกษา 2561 คิดเป็นร้อยละ 100

นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น วัดป่ายางมน เชียงราย กิจกรรมการโยนไข่ไม่แตก เป็นกิจกรรม
บูรณาการ
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7.

ครู จั ด สอนซ่ อ มเสริ ม ให้ แ ก่ นัก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเรี ย น เพิ่ ม พู น ศั กยภาพ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ดูแลให้นักเรียนเรียนรู้ตามศักยภาพได้ทั่วถึง

วิธีดาเนินการ
ขั้นวางแผน
1. ครู ศึกษาเนื้ อหาและเทคนิ ควิธีการสอนอย่างหลากหลายเพื่อจัดสอนซ่อ มเสริมให้ แก่นั ก เรี ย น
ที่มีความสามารถพิเศษ ตามความสนใจ
2. ครูวางแผนออกแบบการจัดกิจกรรมเรียนรู้ เพื่อจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนตามความ
สนใจหรือความถนัด และส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ขั้นดาเนินการ
1. ครูจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียน มี 2 กิจกรรม ได้แก่
1.1 กิจกรรม C.S.G (Comprehensive Study Groups) ลักษณะการจัดการเรียนการสอน เป็น
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่นักเรียนได้พัฒนาทักษะเฉพาะด้านที่ตนเองมีความถนัด
โดยจัดเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่
1.1.1 ครูเป็นผู้กาหนด จะนัดหมายนักเรียนมาเรียนเพิ่มองค์ความรู้ตามศักยภาพของนักเรียน
กาหนดการจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม คือ วันจันทร์และอังคาร ตั้งแต่เวลา 18.00 น. - 20.00 น. และก่อนจัด
กิจกรรมนี้ต้องบันทึกขออนุญาตฝ่ายบริหารล่วงหน้า 1 สัปดาห์
1.1.2 นักเรียนเป็นผู้กาหนด จะนัดหมายรวมกลุ่ม เพื่อขอความอนุเคราะห์ครูสอนเสริมเพิ่ม
องค์ความรู้ได้ กาหนดการจัดกิจกรรม คือ วันพุธและพฤหัสบดี และก่อนจัดกิจกรรมนี้ต้องมีการบั นทึกขอ
อนุญาตฝ่ายบริหารล่วงหน้า 1 สัปดาห์
1.2 กิจกรรม G.In. (Group Investigation) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากการสารวจความ
ต้องของนักเรียน โดยนักเรียนต้องการติวเข้มและตะลุยโจทย์ โดยใช้วิทยากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
กาหนดจัดกิจกรรมนี้ คือ ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 12.00 น.
2. ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้โดยเฉพาะกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย เพื่อกิจกรรม
สอนซ่อมเสริมนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ตามความสนใจหรือความถนัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน
ตามศักยภาพแต่ละบุคคล
3. ครูจัดทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาหรือส่งเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียน
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ขั้นติดตามประเมินผล
1. ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้
2. ครู รั บ การนิ เ ทศการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน โดยหั ว หน้ า กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ แ ละ
คณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นปรับปรุงพัฒนา
1. ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้
2. สรุปผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู
3. นาผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารตามลาดับ เพื่อนาไปปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

ผลงาน/ผลการดาเนินการ
1. ครู มี การจั ดการเรี ยนรู้ ที่ ตอบสนองความแตกต่ างระหว่ างบุ คคลและพั ฒนาการทางสติ ปั ญญา
ตามเกณฑ์ ดังนี้
1.1 กลุ่มที่อยู่ในเกณฑ์ประเมิน ระดับดีมาก (ช่วงคะแนน 80 - 100 )
1.2 กลุ่มที่อยู่ในเกณฑ์ประเมิน ระดับดี (ช่วงคะแนน 70 - 79)
1.3 กลุ่มที่อยู่ในเกณฑ์ประเมิน ระดับปานกลาง (ช่วงคะแนน 50 - 69 )
2. ครูมีวิจัยในชั้นเรียน 1 เรื่องขึ้นไปต่อปีการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100

กิจกรรมสอนเสริมเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิชาเคมี และวิชาฟิสิกส์
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กิจกรรมสอนเสริมเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพนักเรียนในการปฏิบัติการทดลองชีววิทยา และการปฏิบัติการ
ทดลองเคมี

กิจกรรมสอนเสริมเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพนักเรียนในการสอบโอลิมปิกวิชาการ

8.

ครูจัดการชั้นเรียน ที่ช่วยให้นักเรียนสนใจเรียน เห็นประโยชน์ของการเรียน ตั้งใจเรียน
เต็มที่และเรียนอย่างมีความสุข

วิธีดาเนินการ
ขั้นวางแผน
1. ครูวางแผนศึกษาเนื้อหาและเทคนิคการสอนอย่างหลากหลาย
2. ครูวางแผนออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้อย่างครอบคลุมหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียน
ได้เรียนอย่างมีความสุข
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3. ครูวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพื่อสร้างความสนใจในเนื้อหาอย่างตั้งใจและ
เต็มที่ในการเรียน
ขั้นดาเนินการ
1. ครูศึกษาความรู้ในเนื้อหาและเทคนิคการสอนอย่างหลากหลายตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
2. ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย เพื่อส่งผล
ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนสูงขึ้น
3. ครูดาเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้
4. ครูส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
4.1 ครูดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของกลุ่ มสาระการเรียนรู้ต่างๆ นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
4.2 ครูสนับสนุนให้นักเรียนจัดตั้งชุมนุม โดยรวมสมาชิกเป็นกลุ่มตามกิจกรรมที่สนใจ ความถนัด
และความต้องการของกลุ่มตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มที่และเรียนอย่างมีความสุข
4.3 ครูดาเนินการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้คิด ได้ลงมือปฏิบัติจริง แสวงหาความรู้จากการเรียนรู้
ภายในและภายนอกสถานศึกษา ได้แก่ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมศึกษาดูงาน กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม เป็นต้น
ขั้นติดตามประเมินผล
1. ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้
2. ครู รั บ การนิ เ ทศการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน โดยหั ว หน้ า กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ แ ละ
คณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นปรับปรุงพัฒนา
1. ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้
2. สรุปผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู
3. นาผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารตามลาดับ เพื่อนาไปปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

ผลงาน/ผลการดาเนินการ
1. ครู จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใ ห้ นั ก เรี ยนได้ ล งมือ ปฏิบั ติ และเลื อ กท าชิ้ น งาน ใบงานใบกิ จ กรรม
ตามความสนใจ ความถนัด ปีการศึกษา 2561 คิดเป็นร้อยละ 100
2. มีผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติ และเลือกทาชิ้นงาน ใบงาน ใบกิจกรรมตามความ
สนใจ ความถนัด ปีการศึกษา 2561 คิดเป็นร้อยละ 100
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กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นการมีส่วนร่วม
Kahoot

กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยสื่อออนไลน์

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และนักเรียนได้ใช้เครือ่ งมือและอุปกรณ์ที่
ทันสมัย

การจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนการสอนการฝึ
กเขียนภาษาจี
ด้วยพูประจ
่กัน าปี
และการทดลองทางวิ
รายงานการประเมิ
นตนเอง
(Self-Assessment
Report น: SAR)
การศึกษา ๒๕๖๑ ทยาศาสตร์
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การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการทดลองทางวิทยาศาสตร์

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการทดลอง ใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยเหมาะสม เพียงพอ
และได้ลงมือปฏิบัติครบทุกคน
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กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติการทดลองที่หลากหลาย
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1.

ครูวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยเน้นการประเมินเพื่อพัฒนานักเรียนเป็นหลักในระหว่างเรี ยน
และให้นักเรียนมีการประเมินตนเอง

วิธีดาเนินการ
ขั้นวางแผน
๑. ครูผู้สอนศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ และศึกษาคู่มือการวัด
และประเมินผลการเรียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๔)
๒. นากรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ และการวัดและประเมินผล
การเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๔) มาจัดทาเป็น
หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ครูผู้สอนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ร่วมกันจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อโดยมีขั้นตอนดังนี้
๒.๑ วิเคราะห์ตัวชี้วัดในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้
๒.๒ กาหนดหน่วยการเรียนรู้
๒.๓ กาหนดสัดส่วนเวลาเรียน ตามโครงสร้างรายวิชา โดยคานึงถึงมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด
๒.๔ กาหนดภาระงานหรือชิ้นงานของนักเรียนรวมทั้งกิจกรรมที่บ่งบอกถึงความสามารถของ
ผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และเจตคติ
๒.๕ กาหนดเกณฑ์การประเมินภาระงาน/ชิ้นงานของผู้เรียน
๒.6 ครูผู้สอนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาของตนเอง ให้อยู่ในกรอบของคาอธิบาย
รายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังซึ่งรวบรวมอยู่ในแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ ทั้งนี้เพื่อการพัฒนานักเรียน
อย่างเต็มศักยภาพ เกิดกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อนาไปสู่ การสร้างชิ้นงานหรือโครงงาน
ที่มีคุณภาพต่อไป
ขั้นดาเนินการ
๑. ครู ผู้ ส อนมี ก ารวิ เ คราะห์ ผู้ เ รี ย นเป็ น รายบุ ค คลโดยใช้ วิ ธี ที่ เ หมาะสม และน าผลการประเมิ น
มาปรับปรุงซ่อมเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนซึ่งจะช่วยให้การจัดการเรียนรู้ประสบผลสาเร็จตาม
เป้าหมายที่วางไว้
๒. ครูผู้สอนแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้รับทราบ แจ้งแนวทางการวัดและ
ประเมิน ผล การประเมิน ชิ้น งานหรื อผลงาน สั ดส่ ว นการเก็บคะแนนของแต่ล ะหน่ว ย การสอบกลางภาค
การสอบปลายภาค แจ้งช่วงเวลาของการวัดและประเมินผลให้นักเรียนได้ทราบ
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๓. ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้มีการวัดผลประเมินผลเพื่อพัฒนานักเรียน
โดยเป็นการวัดและประเมินผลโดยครูผู้สอนและการประเมินตนเองของนักเรียน
๔. ครูผู้สอนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการคัดเลือกและปรับปรุง
ข้อสอบกลางภาคและข้อสอบปลายภาคร่วมกันทั้ง 12 โรงเรียนโดยมีผู้เชี่ยวชาญประจาสาขาร่วมพิจารณา
ความเหมาะสมและให้คาชี้แนะในการคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบ เพื่อให้ได้ข้อสอบที่ตรงกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังและอัตราส่วนความเหมาะสมของสัดส่วนคะแนน
ขั้นติดตามประเมินผล
๑.ครูผู้สอนสรุปผลการประเมินนักเรียน
๒.ครูผู้สอนสรุปผลการประเมินตนเองของนักเรียน
ขั้นปรับปรุงพัฒนา
๑. ครูผู้สอนแจ้งผลการประเมินให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาตนเองของนักเรียน
๒. ครูผู้สอนนาผลการประเมินนาไปใช้โดยจัดการสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนนอกเวลาเรียนในช่วง
๑๘.๐๐-๒๐.๐๐น. (คาบ C.S.G) ดังนี้
๒.๑ วันจันทร์และวันอังคาร เป็นการจัดสอนซ่อมเสริมสาหรับนักเรียนที่ครูผู้สอนเห็นว่ามีความ
จาเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
๒.๒ วันพุธและวันพฤหัสบดีเป็นการจัดสอนเสริมสาหรับนักเรียนกลุ่มที่มีความประสงค์ในการเรียน
เพื่อเพิ่มศักยภาพให้สูงขึ้น
๒.๓ วั น ศุ ก ร์ เ ป็ น การเตรี ย มความพร้ อ มในเรื่ อ งของโครงงานวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี โดยนักเรียนได้ศึกษา วิเคราะห์ และคิดหัวข้อโครงงาน การเขียนโครงร่าง การทาการทดลอง การ
เขียนรูปเล่มรายงานโครงงานของนักเรียน
ผลงาน/ผลการดาเนินการ
๑. ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้โดยมีวิธีวัดและประเมินผลที่หลากหลาย มีความเหมาะสม
กับผู้เรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖1 คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๒. ครูผู้สอนมีแผนการเรียนรู้ฉบับย่อที่ระบุข้อมูลเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลของนักเรียน
๓. งานวั ดผลมี ข้ อสอบวั ดผลกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยนที่ มี คุ ณภาพ ผ่ านการตรวจสอบ
ของผู้เชี่ยวชาญ
4. ในปีการศึกษา ๒๕๖1 นักเรียนผ่านการประเมินตามเกณฑ์ของโรงเรียนในทุกรายวิชาคิดเป็นร้อย
ละ ๑๐๐
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คู่มือการวัดผลประเมินผลของโรงเรียน

แผนการจัดเรียนรู้รายวิชาคอมพิวเตอร์

แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ

การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบ
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ตัวอย่าง ข้อสอบวัดผลกลางภาคเรียน
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2.

ครู วัด และประเมิน ผลการเรี ยนรู้ ข องนัก เรี ยนด้ ว ยวิธี การและเครื่ อ งมื อ ประเมิน ที่ หลากหลาย เช่น
การถามตอบขณะสอน การทดสอบย่อย การให้ทารายงาน การนาเสนองาน การทาโครงงาน การผลิต
ชิ้นงาน เป็นต้น สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของรายวิชาที่สอน ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ
และเจตคติ

วิธีดาเนินการ
ขั้นวางแผน
ครูผู้สอนออกแบบเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยวิธีการและเครื่องมือ
ประเมินที่หลากหลาย เช่น การถามตอบขณะสอน การอภิปราย ทักษะกระบวนการกลุ่ม การทดสอบย่อย
การให้ทารายงาน การนาเสนองาน การทาโครงงาน การผลิตชิ้นงาน เป็นต้น สอดคล้องกับมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของรายวิชาที่สอน ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ โดยเครื่องมือวัดมีความหลากหลาย
และเหมาะสมกับผู้เรียน และเหมาะสมตามธรรมชาติของแต่ละวิชา วัดตามกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดาเนินไป เช่น
- การประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน ทั้งที่เป็นงานเดี่ยวหรืองานกลุ่ม
- การประเมินจากการสื่อสารระหว่างครูกับผู้เรียนหรือระหว่างผู้เรียนเองเช่น การถามตอบสอบ
ปากเปล่า การอภิปราย ทักษะกระบวนการกลุ่ม
- การประเมินจากแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ โดยเน้นการเขียนตอบและใช้เหตุผลมาอธิบาย
- การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยใช้วิธีสังเกต การซักถาม
ขั้นดาเนินการ
ครู ส ร้ า งเครื่ อ งมื อ วั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย นด้ ว ยวิ ธี ก ารและเครื่ อ งมื อ ประเมิ น
ที่หลากหลาย เช่น การถามตอบขณะสอน การอภิปราย ทักษะกระบวนการกลุ่ม การทดสอบ แบบสอบถาม
แบบสังเกต แบบประเมินการนาเสนองาน แบบประเมินชิ้นงาน แบบประเมินโครงงาน และนาเครื่องมือวัด
เหล่านี้ไปใช้ในชั้นเรียนของตนเอง โดยมีลักษณะดังนี้
เป็นการประเมินที่กระทาไปพร้อมๆ กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการเรียนรู้
เป็นการประเมินที่เน้นพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียน
เน้นการพัฒนาผู้เรียนอย่างเด่นชัด และให้ความสาคัญกับการพัฒนาจุดเด่นของผู้เรียน
เน้นการประเมินตนเองของผู้เรียน
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของสถานการณ์ที่เป็นชีวิตจริง
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ขั้นติดตามและประเมินผล
ครูผู้สอนนาผลการใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนและประเมินเครื่องมือที่ใช้ว่า
มีความสอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการวัดมากน้อยเพียงใดและเก็บรวบข้อมูลเพื่อนาไปปรับปรุงต่อไป
ขั้นปรับปรุงและพัฒนา
ครูผู้สอนปรับปรุงวิธีการวัดผลประเมินผลรวมทั้งเครื่อ งมือที่ใช้วัดเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดรวมทั้งธรรมชาติของรายวิชา และศักยภาพของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

ผลงาน/ผลการดาเนินการ
๑. ครูผู้สอนมีเครื่องมือที่ใช้สาหรับวัดและและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความหลากหลาย
สอดคล้องกับตัวชี้วัดและมาตรฐาน การเรียนรู้ รวมทั้งธรรมชาติของวิช า ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทั กษะ
กระบวนการและเจตคติและค่านิยมที่พึงประสงค์
๒. ผู้เรียนได้รับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือวัดที่มีความเหมาะสมและสามารถ
ผ่านการประเมินทุกตัวชี้วัด โดยใน ปีการศึกษา ๒๕๖1 นักเรียนผ่านการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑ์คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

การนาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์แบบปากเปล่า กิจกรรม Science Fair นาเสนอโครงงานแบบ Poster

กิจกรรมการนาเสนอโครงร่างโครงงาน
กับครูที่ปรึกษาโครงงาน
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3.

ครู ต รวจสอบความรู้ พื้ น ฐานของนั ก เรี ย นก่ อ นเริ่ ม หน่ ว ย/บทเรี ย นใหม่ และประเมิ น
เมื่อจบหน่วย/บทเรี ยน รวมทั้งให้ข้อ มูล ย้อนกลั บแก่นักเรี ยนและปรั บปรุ ง แก้ไ ขทั น ที
มีการตรวจสอบนักเรียนเป็นระยะๆ ว่านักเรียนทุกคนเข้าใจสิ่งที่ครูสอน

วิธีดาเนินการ
ขั้นวางแผน
๑. งานวัดผลของโรงเรียนวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในแต่ละระดับชั้นเพื่อจัดกลุ่ม
ผู้เรียนที่มีศักยภาพเฉพาะด้าน
๒. ครูผู้สอนวิเคราะห์ความรู้พื้นฐานของนักเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมาโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม
และจัดกลุ่มผู้เรียนให้เหมาะสม
ขั้นดาเนินการ
๑. ครูผู้สอนนาผลการวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียน มาวิเคราะห์แยกกลุ่มเก่ง และปานกลาง
๒. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้และวัดผลประเมินผลผู้เรียนโดยใช้เครื่องมือประเมินที่หลากหลาย เช่น
การถามตอบขณะสอน การอภิปราย ทักษะกระบวนการกลุ่มการทดสอบย่อย การให้ทารายงาน การนาเสนอ
งาน การทาโครงงาน การผลิตชิ้นงาน เพื่อประเมินและตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียน
ขั้นติดตามประเมินผล
๑. ครูแจ้งผลการวัดและประเมินให้นักเรียนได้รับทราบ และชี้แจงแนวทางการซ่อมเสริม
๒. ครูจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนนอกเวลาเรียนในช่วงเวลา ๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.
(คาบ C.S.G) ดังนี้
๒.๑ วันจันทร์และวันอังคาร เป็นการจัดสอนซ่อมเสริมสาหรับนักเรียนที่ครูผู้สอนเห็นว่ามีความ
จาเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
๒.๒ วันพุธและวันพฤหัสบดีเป็นการจัดสอนเสริมสาหรับนักเรียนกลุ่มที่มีความประสงในการเรียน
เพื่อเพิ่มศักยภาพให้สูงขึ้น
ขั้นปรับปรุงและพัฒนา
ครู วั ด และประเมิ น ผลนั ก เรี ย นกลุ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ การสอนซ่ อ มเสริ ม และก ากั บ ติ ด ตามอย่ า งสม่ าเสมอ
และนาผลการประเมินมาเปรียบเทียบระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบแลวิธีการ
จัดการเรียนรู้และการวัดผลและประเมินผลที่เหมาะสม
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ผลงาน/ผลการดาเนินงาน
๑. ผู้เรียนทราบถึงความสามารถทางการเรียนของตนเองว่าควรได้รับการปรับปรุงและพัฒนา
ในด้านใดและควรได้รับการส่งเสริมในด้านใดเป็นพิเศษ
๒. ผู้เรียนทราบจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจน
๓. ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียนเพิ่มขึ้น เพื่อให้ได้ผลการวัดและประเมินผลดีขึ้น
๔. เป็นการสร้างนิสัยในการใฝ่รู้ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติม
๕. ครูผู้สอนทราบข้อมูลความรู้พื้นฐานของนักเรียน และวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลาย
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และมีการวางแผนการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
ผลการเรียนรู้
๖. ครูผู้สอนปรับปรุงและพัฒนา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือการกาหนดจุดมุ่งหมายในการสอน
ที่เหมาะสม และมีเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมให้แก่นักเรียนเป็นรายบุคคล
๗. ผู้ปกครองทราบถึงพัฒนาการหรือความก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียนเป็นระยะๆ
๘. ข้อมูลของนักเรียนนาไปใช้ประโยชน์ต่องาน แนะแนวในการให้คาปรึกษาแนะนาหรือข้อชี้แนะ
เกี่ยวกับ ปัญหาส่วนตัวของนักเรียนที่ประสบอยู่ แนวทางการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพที่เหมาะสมใน
อนาคต
๙. ผู้เรียนได้รับการวิเคราะห์ความรู้พื้นฐาน ผ่านกระบวนการวัดผลด้วยเครื่องมือวัดที่มีความเหมาะสม
และหลากหลาย มีการสอนซ่อมเสริมและติดตามอย่างต่อเนื่องและสามารถผ่านการประเมินทุกตัวชี้วัด โดยใน
ปีการศึกษา ๒๕๖1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านตามเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

4.

ครูนาข้อมูลการวัดและประเมินผลมาปรับปรุงการสอนของครูและแก้ไขพัฒนาการเรียนรู้
ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง

วิธีดาเนินการ
ขั้นวางแผน
๑. ครูศึกษาวิเคราะห์ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ และนาข้อมูลมาวางแผน เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๓. ครูผู้สอนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงการทาแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ
เพื่อนาปัญหาการจัดการเรียนรู้มาร่วมอภิปราย
๓. ครูเข้ารับการพัฒนาตนเองทางด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้การสร้างและการใช้สื่อเทคโนโลยี
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ขั้นดาเนินการ
1. ครู ป รั บ ปรุ งและพัฒ นากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ ผู้ เรียนเกิดการพัฒ นาทั้งด้ านความรู้
ด้านกระบวนการ และเจตคติ โดยใช้วิธีการที่หลากหลายนาผลการดาเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมาหรือ
ในภาคเรียนที่ผ่านมาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้การสร้างสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสมกับเนื้อหา
เหมาะสมกับผู้เรียนและ การใช้รูปแบบวิธีการสอนที่หลากหลาย เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
2. ครู วั ด ผลประเมิ น ผลผู้ เ รี ย นโดยใช้ เครื่ อ งมื อ การประเมิ นผลที่ ห ลากหลาย เช่ น การถามตอบ
ขณะสอน การอภิปราย ทักษะกระบวนการกลุ่มการทดสอบย่อย การให้ทารายงาน การนาเสนองาน การทา
โครงงาน การผลิตชิ้นงาน เพื่อประเมินและตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียน
3. ครูทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาที่พบ เพื่อให้กระบวนการเรียนรู้บรรลุเป้าหมาย
ขั้นติดตามและประเมินผล
๑. ครูนาข้อมูลผลการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนมาปรับปรุง และพัฒนา
๒. ครูจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนนอกเวลาเรียน
๓. ครูวัดและประเมินผลนักเรียนกลุ่มที่ได้รับการสอนซ่อมเสริมและกากับติดตามอย่างต่อเนื่อง
ขั้นปรับปรุงพัฒนา
ครูนาผลการทาวิจัยในชั้นเรียนมาปรับปรุงพัฒนา สาหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครั้งต่อไป

ผลงาน/ผลการดาเนินการ
๑. ครูผู้สอนมีวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ไขและปรับปรุงพัฒนาการเรี ยนรู้ของนักเรียนโดยในปีการศึกษา
๒๕๖1 ครูผู้สอนทุกคนมีวิจัยในชั้นเรียนคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๒. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านตามเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ๑๐๐
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ตารางแสดง หัวข้อวิจัยในชั้นเรียนของครูปีการศึกษา ๒๕๖1
ชื่อ - สกุล
นางคุณากร จิตตางกูร
นางทองเพียร สิงห์ชัย

นางอ้อยใจ ทิพย์เนตร

นางกาญจนา คาจีนะ
นายนรชัย ปัญโญ
นางสาวสุณัฐชา โนจิตร
นางสุวรรณา ธิมา
นายนวมินทร์ วงค์ไชย

ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
การศึกษาพฤติ ก รรมการสอนของครู และพฤติ กรรมการเรีย นของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ในรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพืช
การพัฒ นาความรู้ ความเข้ าใจเรื่ องอั ตราการเกิ ด ปฏิ กิริย าเคมี โดยใช้แ บบ
ฝึกกิจกรรม
ผลของการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ (active learning) ) ด้วยเทคนิคเพื่อนเรียน
เทคนิคคิดเดี่ยว-คิดคู่-คิดร่วมกัน และเทคนิคการอภิปรายเป็นทีม ในรายวิชา
เคมี อิ น ทรี ย์ แ ละสารชี ว โมเลกุ ล รหั ส วิ ช า ว๓๐๒๓๓ เรื่ อ งสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนประเภทแอลเคน
การใช้ ชุ ด กิ จ กรรมพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรายวิ ช าชี ว วิ ท ยา ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
การศึกษาพฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ของครูฟิสิ กส์ ในการรับรู้ ข อง
นักเรียนที่เรียนรายวิชา ว ๓๐๒๐๑ กลศาสตร์
การพัฒ นาผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนรายวิช ากลศาสตร์ชั้ นมัธ ยมศึกษาปีที่ ๔
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖1
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่องตารางธาตุ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ที่เรียนโดยใช้
เกมส์ และการสอนแบบปกติ
การศึกษาพฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ของครูฟิสิ กส์ ในการรับรู้ ข อง
นักเรียนที่เรียนรายวิชา ว ๓๐๒๐๓ ไฟฟ้าแม่เหล็ก

นายอเนก ไชยบุตร

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม รายวิชา พันธุศาสตร์และ
วิวัฒนาการ ว๓๐๒๖๑ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

นายธวัฒน์ ก้างออนตา

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

นางสาวรุ่งทิพย์ นิโรจน์

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องระบบในร่างกายมนุษย์และสัตว์
โดยใช้ชุดกิจกรรม
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ชื่อ - สกุล
นางลอองพรรณ เกษรสุวรรณ์

นายปรีชา หยีดน้อย
นายบุญเลิศ จรัส
นายแมนรักษ์ เปรมทอง
นางมิษณา ภัคกิตติโสภณ
นางประภัสสร ทับทอง
นางพัชรินทร์ บุญยืน
นายก่อเกียรติ ศิจิตต์
นางสาวสรัลทร ปุกคานวล
นางบัวตูม ออนตะไคร้

ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ที่มีต่อการเรียน
คณิตศาสตร์เรื่องกราฟ โดยใช้บทเรียนปฏิบัติการ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม โดยใช้สื่อประสม
ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖1
การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖1
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
และพฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วนระหว่าง
สอนโดยใช้ทักษะ/กระบวนการแก้ ปัญหากับการสอนปกติ ข องนั กเรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
การศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๖
การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ เอส ที
เอ ดี สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔
การทดลองการเปลี่ ย นพฤติ ก รรมการส่ ง งานล่ า ช้ า และไม่ ส่ ง การบ้ า นของ
นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๔ โรงเรี ย นจุ ฬ าภรณราชวิ ท ยาลั ย เชี ย งราย
โดยการให้แบบฝึกหัดน้อยกว่าเพื่อน และทาในห้องเรียน
การใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๔/๖
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัย และความรับผิดชอบของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๓ ปีการศึกษา ๒๕๖1

นางณัฐนันท์ ไพรัตน์

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย และความสามารถทางการ
คิด วิจารณญาณ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบ CIRC กั บ การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบปกติ วิ ช าภาษาไทย ๖ (ท๒๓๑๐๒)
วรรณคดีเพื่อชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

นางนันทวรรณ สามคา

การใช้ชุดฝึกทักษะ เพื่อกรพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคา ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๒

การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นวิธีการเรียนแบบ ๔ MAT กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
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ชื่อ - สกุล
นางศิริพร ผลากอง
นายบรรจง อาทิตย์สาม
นายประชา วงค์ศรีดา
นางพัชราภรณ์ คุณาธรภักดี
นางสาวสุรีรัตน์ จันทร์สกาว
นายเกียรติไกร ทนันชัย
นายวราวุธ ใสวรรณ์
นายวิชย์สิทธิ์บุญ ยุรี
ว่าที่ร.ต. สุรยุทธ ชานาญยา
นางสาวสุกัญญา โชติวรรณพร
นางอรุณี ผ่องใส

ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
การแก้ไขปัญหาการอ่านออกเสียง ร และ ล และคาควบกล้า ไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่องการเทียบเวลาโลก
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนผ่านสื่อสังคม (Social Media) เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ อาณาจักรโบราณในดินแดน
ประเทศไทย รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
5 โดยใช้ชุดฝึก เรื่องชนิดต่างๆ ของวลีในภาษาอังกฤษ (Phrase)
แก้ไขปัญหาการออกเสียงพินอินโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงพินอิน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
การพัฒนาทักษะการวาดภาพตัวละครไทยของนักเรียน โดยการเขียนตามแบบ
วิชาทัศนศิลป์ ๒ (ศ ๒๒๑๐๓) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
การพัฒนาทักษะการปฏิบัติดนตรี (การตีขิม) วิชาดนตรีปฏิบัติ ศ ๓๐๑๐๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
การศึ ก ษาสมรรถภาพทางกาย ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๒/๒
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
การศึ ก ษาเจตคติ ที่ มี ต่ อ การเรี ย นการสอนรายวิ ช าพลศึ ก ษา ของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาการงานอาชีพ ๓ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
กระบวนการเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าจากโครงงานสาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
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ตารางแสดง สื่อการเรียนรู้ผ่านเว็ปไซต์ของครูผู้สอน
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

ชื่อ - สกุล
นายเอกลักษณ์ อุตะมะแก้ว
นางละอองพรรณ์ เกษรสุวรรณ์
นายแมนรักษ์ เปรมทอง
นายปรีชา หยีดน้อย
นางสาวมินษนา ภัคกิตติโสภณ
นางประภัสสร ทับทอง
นางพัชรินทร์ บุญยืน
นายบุญเลิศ จรัส
นางอ้อยใจ ทิพย์เนตร
นางสาวนารีรัตน์ พิริยะพันธุ์สกุล
นางคุณากร จิตตางกูร
นางยุวดี แสนทรงสิริ
นางสาวสุณัฐชา โนจิตร
นางสาวสุวรรณา ทะเย็น
นางยุวดี แสนทรงสิริ
นางพัชราภรณ์ คุณาธรภักดี
นางหทัยรัตน์ อินทร์จันทร์
นางสร้อยทิพย์ แก้วหน่อ
นางสาวนวลสวาท จอมใจ
นางสาวสุกัญญา โชติวรรณพร
นางสาวพัชรี คงพันธ์
นางสาวพัชรี คงพันธ์
นายณัฐชนน ศรีเมือง
นางสุนีย์ ยามี
นายชวลิต ธิจันดา

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ
การงานอาชีพฯ
การงานอาชีพฯ
การงานอาชีพฯ
การงานอาชีพฯ
การงานอาชีพฯ
การงานอาชีพฯ

ชื่อ website
http://kruekkaluck.wordpress.com
http://kasonsuwan.wordpress.com
http://manrak.wordpress.com/
http://chaichumphon.wordpress.com/
http://kruminsana.wordpress.com/
kruprapatsorn.wordpress.com
krupatcharin.wordpress.com
http://kruboonlerd.wordpress.com/
https://kruaoipcccr.wordpress.com/
krooree.wordpress.com
kunakorn๒chittangura.wordpress.com
http://yuwadeepcccr.wordpress.com
https://physicsunutcha.wordpress.com
http://krutanchem.wordpress.com/
https://physicsunutcha.wordpress.com
https://patcharaporn๙.wordpress.com
http://wordpress.com/#!/my-blogs/
http://krusoithip.wordpress.com/
http://krunuansawart.wordpress.com/
www.kasetpcc.wordpress.com
krugolffy.wordpress.com/
เรียนรู้กับครูพัชรี คงพันธ์
http://krunonpcccr.wordpress.com
https://padlet.com/sunee_sy
https://sabadae.wordpress.com/author/
sabadae/
การงานอาชีพฯ
http://krunok๑.pcccr.ac.th/
๒๖ นางมนัสชก ตามวงค์
รายงานการประเมิ
นตนเอง (Self-Assessment
Report
: SAR) ประจ
กษา ๒๕๖๑
นางสาวพพรรธน์
มณีรัตน์
๒๗
สุขศึกษาและพลศึ
กษาาปีการศึ
Kru.papat๘๘๘.wordpress.com
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ลาดับ
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔

ชื่อ - สกุล
นายวิสิทธิ์บุญ ยุรี
นายสุรยุทธ ชานาญยา
นางนันทวรรณ สามคา
นางบัวตูม ออนตะไคร้
นางธัญชิตา รัตนาธรรม
นางณัฐนันท์ ไพรัตน์
นายอุดม นามวงค์
นายจุลดิษฐ วีรศิลป์
นางบุษบา ปัดภัย
นายชัยนันท์ จินะพรม
นางสายพิณ วงษารัตน์
นายวิรัตน์ แก้วเป็ง
นายบรรจง อาทิตย์สาม
นางมยุรี มูลสวัสดิ์
นายประชา วงศ์สีดา
นายวราวุธ ใสวรรณ์
นางสายสมร ใจสืบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนาฯ
สังคมศึกษา ศาสนา ฯ
สังคมศึกษา ศาสนา ฯ
สังคมศึกษา ศาสนา ฯ
สังคมศึกษา ศาสนา ฯ
สังคมศึกษา ศาสนา ฯ
สังคมศึกษา ศาสนา ฯ
สังคมศึกษา ศาสนา ฯ
สังคมศึกษา ศาสนา ฯ
ศิลปศึกษา
แนะแนว

ชื่อ website
http://wichsitb.wordpress.com/
park๔๐๒๘
http://krununtable.wordpress.com
http://krubuatoom.wordpress.com
tookata.wordpress.com
dangges.wordpress.com
udom.wordpress.com
http://krujulpcccr.wordpress.com/
http://krunimsocial.wordpress.com/
http://chaiyanann.wordpress.com
https://smedukrusaipin.wordpress.com/
https://viratt.wordpress.com/
https://bunnjong.wordpress.com/
https://mauuree.wordpress.com/
https://krupracha.wordpress.com/
http://varavutpcccr.wordpress.com/
saisamon.wordpass.com
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5.

ครูตัดสินผลการเรียนของนักเรียนตามระเบียบที่สถานศึกษากาหนดใช้ข้อมูลจากหลาย
แหล่งหรือหลายชิ้นงานที่สะท้อนพัฒนาการของนักเรียน มีเกณฑ์อธิบายระดับผลการเรียน
ที่ชัดเจน มีการปรับเกณฑ์ที่ท้าทายความสามารถของนักเรียน

วิธีดาเนินการ
ขั้นวางแผน
๑.ครูผู้สอนศึกษาระเบียบการวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคตาม
แนวทางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑
๒.ครูผู้สอนออกแบบวิธีการวัดผลและประเมินผล รวมทั้งสร้างเกณฑ์การประเมิน ที่ชัดเจน
๓.ครูศึกษาเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนตามระเบียบที่สถานศึกษากาหนด
ขั้นดาเนินการ
๑. ครูผู้สอนแจ้งเกณฑ์การประเมินให้นักเรียนทราบ
๒. ครู ผู้ ส อนใช้ เ ครื่ อ งมื อ การประเมิ น ผลงานหรื อ ชิ้ น งานของนั ก เรี ย นและแจ้ ง ผลการประเมิน
ในแต่ละครั้ง รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสในการปรับปรุงและพัฒนาชิ้นงานของตนเอง
๓. จัดกิจกรรมสอนเสริมให้นักเรียนที่มีศักยภาพสูงเฉพาะด้าน
๔. จัดกิจกรรมสอนซ่อมให้แก่นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
๕. ครูตัดสินผลการเรียนตามระเบียบของสถานศึกษา
ขั้นติดตามประเมินผล
ครูผู้สอนนาผลการตัดสินผลการเรียนในรายวิชาของตนเองรายงานต่อหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
และฝ่ายบริหารตามลาดับสายงาน
ขั้นปรับปรุงพัฒนา
ครูผู้สอนนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนในรายวิชาของตนเองมาปรับปรุงพัฒนาเกณฑ์ การ
ประเมินผลงานหรือชิ้นงาน รวมทั้งปรับปรุงภาระงานของนักเรียนให้มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดและมาตรฐาน
การเรียนรู้เพิ่มขึ้น

ผลงาน/ผลการดาเนินการ
๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านตามเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๒. นักเรียนมีผลการประเมินด้านการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความในระดับคุณภาพดีเยี่ยม
๓. นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม
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ตารางแสดง เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนของสถานศึกษา
ข้อ
แนวทางการการวัดผลและประเมินผลการเรียน/การตัดสินผลการเรียน
๑ ผู้สอนทาการวัดและประเมินผู้เรียนเป็นรายวิชา ให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย ให้ได้ผลการประเมินตามความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน โดยทาการวัดและประเมินผลไป
พร้อมกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ การสังเกตพัฒนาการและความประพฤติของผู้เรียน การ
สังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และมีการทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ ซึ่งผู้สอนต้องนา
นวัตกรรมการวัดและประเมินผลทางเลือกใหม่ เช่น การประเมินสภาพจริง (Authentic Assessment)
การประเมิน การปฏิบั ติงาน (Performance Assessment) การประเมินจากโครงงาน (Work Project)
และการประเมินจากแฟ้มงาน (Portfolio) ไปใช้ในการประเมินผลการเรียน ควบคู่ไปกับการใช้แบบทดสอบ
แบบต่างๆ โดยให้ความสาคัญกับการประเมินระหว่างเรียนมากกว่าประเมินปลายปี
๒ มีการกาหนดเกณฑ์การประเมิน ให้ระดับผลการเรียน โรงเรียนกาหนดเกณฑ์การประเมิน ให้มีระดั บ
คุ ณ ภาพผลการเรี ย นเป็ น รายวิ ช า ซึ่ ง สามารถอธิ บ ายการตั ด สิ น ว่ า ผู้ เ รี ย นต้ อ งมี ค วามรู้ ทั ก ษะ และ
คุณลักษณะโดยรวมอยู่ในระดับใด
๓ ผู้เรียนต้องได้รับผลการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนไม่น้อยกว่าระดับ ๒
๔ ในกรณีที่ผู้เรียนมีผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดให้ ครูผู้สอนดาเนินการซ่อมเสริม เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ที่ได้ระดับผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ โดยดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีที่ไม่
ผ่านเกณฑ์การประเมินด้วยวิธีการที่เหมาะสมและหลากหลาย อย่างมีประสิทธิภาพ จนผู้เรียนสามารถผ่าน
เกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีครบทุกสาระการเรียนรู้ ให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด
ทั้งนี้ โรงเรียนควรดาเนินการให้เสร็จสิ้นในภาคเรียนต่อไปและให้ระดับผลการเรียนใหม่ตามเงื่อนไขที่
โรงเรียนกาหนด
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การนาผลการประเมินไปใช้
1.

ครู วิเคราะห์ข้อมู ลผลการประเมินของนักเรี ยนเป็นรายคนและวิเคราะห์เป็นรายกลุ่ มเป้า หมายแสดง
แนวโน้มพัฒนาการของนักเรียน

วิธีการดาเนินการ
ขัน้ วางแผน
1. งานทะเบียนวัดผล สรุปผลการเรียน และจัดกลุ่มนักเรียนสาหรับปีการศึกษาใหม่ ในระดับ ม.ต้น
ผลการเรียนคณิตศาสตร์ 1-24 ลาดับแรกเรียนในห้อง 1 ในภาคเรียนถัดไป ผลการเรียนวิทยาศาสตร์ 1-24
ในลาดับถัดมาเรียนห้อง 2 ในระดับ ม.ปลาย ผลการเรียน คณิตศาสตร์และฟิสิกส์ดีเด่น 1-24 ลาดับแรกเรียน
ในห้อง 1 เคมีและชีววิทยาดีเด่น 1-24 ลาดับถัดมาเรียนในห้อง 2 ส่วนห้องเรียนถัดมาทั้งสองระดับ ใช้วิธี
เรียงเกรดเฉลี่ยและเกรดเฉลี่ยสะสมแล้วคละทั้งระดับ
2. ครู ผู้ สอนรั บผลการประเมินรายวิชาจากงานวิชาการ เพื่อวิเคราะห์ ข้อมูลผลการประเมินนักเรียนเป็น
รายบุคคล
ขั้นดาเนินการ
1. แต่ละวิชาครูผู้สอนจัดกลุ่มนักเรียนตามศักยภาพ โดยแบ่งเป็นกลุ่มเก่ง (ระดับผลการเรียน 3-4)
กลุ่มปานกลาง (ระดับผลการเรียน 2-2.5) และกลุ่มอ่อน (ระดับผลการเรียน 0-1.5)
2. ครูวิเคราะห์และออกแบบการประเมิน กาหนดการวัดและประเมินผลเน้นสอดคล้องตามศักยภาพ
ขอผู้เรียน โดยแบ่งเป็นกลุ่มเก่ง ปานกลาง อ่อน ดังนี้
2.1 กลุ่มเก่ง และกลุ่มปานกลาง ใช้กิจกรรมในการพัฒนา เช่น
1) ค่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2) ค่ายกิจกรรมภาษาอังกฤษ (English Camp)
3) ค่ายสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry)
4) ค่ายทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
5) ค่ายคณิตศาสตร์ The Geometer’s sketchpad (GSP)
6) ค่าย สอวน. คณิตศาสตร์ /ค่าย สอวน. ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ดาราศาสตร์ แยกตาม
ความสามารถ
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7) ค่ายหัวแหลม
8) ค่ายปรับสภาพนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4
9) ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
10) การจัดทาโครงงานวิทยาศาสตร์ ตามศักยภาพและความสนใจ
11) สนับสนุนการสมัครร่วมค่ายส่งเสริมฯ ตามมหาวิทยาลัย
11) สนับสนุนการเข้าสอบแข่งขันตามโอกาสต่าง ๆ
12) การสอนเสริมโดยบุคคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษา ในช่วงกิจกรรม C.S.G.
(18.00 น. - 20.00 น.) และ G.In. (เสาร์-อาทิตย์ 08.00 น. - 16.00 น.)
2.2 กลุ่มอ่อน ใช้กิจกรรมในการพัฒนา เช่น
1) กิจกรรมสอนซ่อมเสริมนอกเวลาเรียน C.S.G.(18.00 น.-20.00 น.) โดยสามารถ
จัดได้ทั้ง ครูผู้สอนนัดนักเรียน หรือ นักเรียนจับกลุ่มนัดสอนเสริม
2) ค่ายวิชาการ
3) สื่อออนไลน์ต่างๆ ทั้ง line facebook
นอกจากนั้นแล้วยังมีรายวิชาเพิม่ เติมกลุ่ม ๒ ที่นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและสนใจ
ขั้นติดตามประเมินผล
1. นิเทศและกากับติดตามโดยหัวหน้ากลุ่มสาระ ครูผู้มีวิทยฐานะสูงกว่า ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายบริหาร
รวมทั้งจัดสรุปประเมินผลในทุกกิจกรรมที่ดาเนินการ
2. จัดการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมและบันทึกผลอย่างเป็นระบบพร้อมทั้ง
เสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง
ขั้นปรับปรุงพัฒนา
1. ครูบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ รายงานผลการเพิ่มพูนศักยภาพนักเรียนกลุ่มเก่งและพัฒนานักเรียน
กลุ่มอ่อน พร้อมทั้งจัดทาค่าเฉลี่ยร้อยละเปรียบเทียบก่อนเรียนหลังเรียนให้มีการพัฒนาขึ้นและวางแผนการ
พัฒนาครั้งต่อไปอย่างเป็นระบบ

ผลงาน/ผลการดาเนินงาน
ผลงานดาเนินงานปีการศึกษา 2561
1. ครูผู้สอนวิเคราะห์ผลการเรียนนักเรียนโดยแบ่งตามศักยภาพ เก่ง ปานกลาง อ่อน คิดเป็นร้อยละ 100
2. ครูจัดกลุ่มนักเรียนตามศักยภาพผลการเรียน เก่ง ปานกลาง อ่อน โดยจัดทาแนวโน้มตามสารสนเทศ
ที่งานวัดประเมินผลรายงาน
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3. ครูกาหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลอย่างชัดเจนตามแผนฉบับย่อ
4. ครูมีเทคนิคกระบวนการพัฒนานักเรียนกลุ่มอ่อนให้มีการปรับปรุงแก้ไขและส่งเสริมนักเรียนกลุ่ม
เก่งและปานกลางให้เป็นเลิศยิ่งขึ้น โดยทั้งหมดเกิดขึ้นตามศักยภาพของผู้เรียนที่จะเป็นไปได้
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 มีแนวโน้มดีขึ้น
6. หัวหน้ากลุ่มสาระ/ครูผู้สอนในรายวิชาเดียวกันในแต่ละระดับ นิเทศ กากับติดตาม ประเมินผลการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนกลุ่มอ่อนและเพิ่มพูนศักยภาพนักเรียนกลุ่มเก่ง
7. ครูจัดการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมและบันทึกผลอย่าง
เป็นระบบ ปีการศึกษา 2561 คิดเป็นร้อยละ 100

2.

ครูนาผลการวิเคราะห์ไปปรับแผนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเพิ่มขึ้น
เกิ ด นวั ต กรรมการเรี ย นการสอน เช่ น เทคนิ ค การสอน รู ป แบบการสอนซ่ อ มเสริ ม สื่ อ การเรี ยนรู้
วิธีการประเมินแนวใหม่ที่ครูค้นพบ

วิธีการดาเนินการ
ขั้นวางแผน
1. ครูนาผลการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลมาจัดกลุ่ม เก่ง ปานกลาง อ่อน
๒. ครูวางแผนการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์
ขั้นดาเนินการ
1. ครูออกแบบหน่วยการเรียนให้สอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียน เช่น กลุ่มเก่ง มีการส่งเสริม
ให้ไปค่ายความเป็นเลิศ สอบแข่งขันเพื่อกระตุ้นท้าทาย โดยจัดฝึกซ้อมหรือเรียนเสริมนอกเวลา เช่น เรียนเสริม
วิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้น ม.4 กลุ่มเป็นเลิศในช่วงเวลาเรียนนอกเหนือปกติ กลุ่มปานกลางสนับสนุนแหล่ง
ค้นคว้า ทาแบบสารวจความต้องการหนังสือในห้องสมุด เป็นต้น กลุ่มอ่อน จัดเรียนเสริมช่วง C.S.G. (18.00
น.-20.00 น.) โดยครูผู้สอนประจาวิชา หรือเพื่อนสอนเพื่อนโดยมีครูผู้สอนดูแลกากับติดตาม เป็นต้น
2. ครู จั ดกิจ กรรมพัฒ นานั กเรี ย นตามศั กยภาพโดยมีเ ทคนิ ควิธีก ารสอนต่ างๆที่ห ลากหลาย เช่น
โครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี การสอนแบบ IS การสอนแบบ Active Learning การสอน
แบบสืบเสาะความรู้ 5E การสอนแบบ STEM การสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น การสอนโดยใช้วิจัยเป็ น
ฐาน การสอนแบบองค์ความรู้ วิธีการเรียนแบบ 4MAT เป็นต้น
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑

212

3. ครูมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนหรือการประเมินแนวใหม่ เช่น ทาแบบทดสอบออนไลน์ผ่าน
Google Application for Education สาหรับนักเรียนใช้ทบทวนนอกเวลา มีการเสริมความรู้ผ่าน QR และ
AR สื่อสารการสอนซ่อมเสริมเนื้อหาส่วนไม่เข้าใจผ่านกลุ่ม Facebook และกลุ่ม Line
ขั้นติดตามประเมินผล
1. นิเทศกากับติดตามการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบโดยกลุ่มบริหารงานวิชาการ หัวหน้า
กลุ่ มสาระ, โดยมีการรายงานและเสนอแนวทางการปรับปรุงพัฒ นา พร้อมวางแผนกิจกรรมครั้งต่อไปขั้น
ปรับปรุงพัฒนา
2. ครูนาสารสนเทศที่ได้จากการดาเนินการไปวางแผนพัฒนาการดาเนินการในครั้งต่อไปอย่างเป็นระบบ

ผลงาน/ผลการดาเนินงาน
1. ครูจัดกลุ่มนักเรียนตามศักยภาพผลการเรียน เก่ง ปานกลาง อ่อน โดยจัดทาแนวโน้มตาม
สารสนเทศที่งานวัดประเมินผลรายงาน
2. ครู อ อกแบบการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลาย เช่ น โครงงานวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี การสอนแบบ IS การสอนแบบ Active Learning การสอนแบบสืบเสาะความรู้ 5E เป็นต้น
3. ครูจัดกระบวนการเรีย นการสอนที่หลากหลาย บรรลุตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดและจุดประสงค์
เป็นไปตามหน่วยการเรียนในแผนฉบับย่อ ตามที่ออกแบบไว้
4. เกิดการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน หรือการประเมินแนวใหม่ เช่น ทาแบบทดสอบออนไลน์
ผ่าน Google Application for Education สาหรับนักเรียนใช้ทบทวนนอกเวลา มีการเสริมความรู้ผ่าน QR ,
AR สื่อสารการสอนซ่อมเสริมเนื้อหาส่วนไม่เข้าใจผ่านกลุ่ม Facebook, Line
5. เกิดเทคนิ ควิธีการวัดและประเมินผลแนวใหม่เช่นการใช้ Google Form ประเมินผลสั มฤทธิ์
ในบางหน่วยการเรียนที่สอดคล้อง
6. หัวหน้ากลุ่มสาระ/ครูผู้สอนในรายวิชาเดียวกันในแต่ละระดับ นิเทศ กากับติดตาม ประเมินผล
การจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่
7. ครูจัดทาสารสนเทศด้านการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
และลงมือปฏิบัติจริง ใช้กระบวนการกลุ่มและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีความถูกต้องเหมาะสม นาไปใช้
ในการวางแผนพัฒนาปีการศึกษา 2561 คิดเป็นร้อยละ 100
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3.

ครูแจ้งผลการประเมินของนักเรียนอย่างสร้างสรรค์ นักเรียนใช้ข้อมูลนั้นปรับปรุงการเรียนรู้
ของตนเองได้เต็มศักยภาพ

วิธีการดาเนินการ
ขั้นวางแผน
ครูวางแผนการวัดประเมินผลตามกรอบแผนฉบับย่อในแต่ละรายวิชาชี้แจงและพูดคุยตกลงนักเรียนใน
คาบ 1 - 2 ของแต่ละวิชาทุกครั้ง
ขั้นดาเนินการ
1. ครูจัดซ่อมเสริมให้นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามกาหนดไว้ จนกว่าจะผ่านเกณฑ์ก่อนตัดสินผลการ
เรียนลงระบบตัดสินผลการเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม SGS
2. ประกาศผลการเรียนผ่านระบบตัดสินผลการเรียนออนไลน์โปรแกรม SGS นักเรียนสามารถเปิดดูได้
24 ชม. แจ้งผลการเรียนโดยภาพรวมในที่ประชุมผู้ปกครองแต่ละภาคเรียน ผู้ปกครองสามารถเสนอข้อชี้แนะ
ปรับปรุงในกระบวนการเรียนการสอนได้หลายช่องทางทั้งทางโทรทัศน์ แจ้งขอเข้าพบหรือออนไลน์ผ่านกลุ่ม
Line สมาคมผู้ปกครอง การประชุมวิสามัญของสมาคมผู้ปกครองรายสายชั้นเพื่อแก้ปัญ หาการเรียนอ่อนแยก
รายวิชาหรือส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียนกลุ่มเก่ง
3. ต้นภาคเรียนแจ้งพบนักเรียนกลุ่มติด 0 ร มส ตามปฏิทินทะเบียนวัดผล ครูกากับติดตามในช่วง
เดือนแรกของการเปิดภาคเรียนดาเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ แจ้งพบผู้ปกครองนักเรียนรับทราบ ชี้แจงวิธีการ
สอนซ่อมเสริม รับฟังแลกเปลี่ยนข้อจากัดตามศักยภาพของบุคคลเพื่อหาทางออกให้นักเรียนแก้ไขผลการเรียน
จนผ่านเกณฑ์
ขั้นติดตามประเมินผล
ครูนาผลการเรียนที่แก้ไขแล้ว แจ้งงานทะเบียนวัดผลเพื่อปรับคะแนนในระบบ SGS
ขั้นปรับปรุงพัฒนา
ครู บั น ทึกผลการประเมิน ทั้ง หมดลงระบบ SGS และร่ว มกับนั กเรีย นน าผลการวัด ประเมิ น ผลมา
ปรับปรุงการเรียนการสอนในภาคเรียนต่อไป

ผลงาน/ผลการดาเนินงาน
1. ทุกรายวิชาในปี การศึกษา 2561 มีการวางแผนการวัดและประเมินผลร่วมกันในกลุ่ ม โรงเรีย น
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 12 แห่ง
2. ครูแจ้งผลการวัดและประเมินผลตามแผนการเรียนรู้ฉบับย่อ และแผนการวัดประเมินผลที่วางไว้
และจัดซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่ประเมินผลไม่ผ่านเกณฑ์ปีการศึกษา 2561 คิดเป็นร้อยละ 100
3. นักเรียนนาผลการประเมินมาพัฒนาตนเองตามศักยภาพ จนผ่านเกณฑ์ผลการเรียนขั้นต่าตาม
ช่วงเวลาที่กาหนดในปีการศึกษา 2561 คิดเป็นร้อยละ 100
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4. ครูบันทึกผลการเรียนในระบบ SGS ปีการศึกษา 2561 คิดเป็น ร้อยละ 100
5. ครูติดตามนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ จนครบ ปีการศึกษา 2561คิดเป็น ร้อยละ 100
6. ปีการศึกษา 2561 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์คิดเป็น ร้อยละ 100

4.

ครูรายงานผลการเรียนและความก้าวหน้าของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบอย่างเป็นระบบ ดาเนินการ
อย่างต่อเนื่องและรับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ปกครองของนักเรียน

วิธีดาเนินการ
ขั้นวางแผน
1. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุม
วางแผนการรายงานผลการเรียน และความก้าวหน้าของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ
2. กาหนดปฏิทินการวัดประเมินผลตลอดปีการศึกษา มีช่วงเวลารายงานผลการเรียนที่ชัดเจน
ขั้นดาเนินการ
1. แจ้งรายงานผลการเรียนตามระเบียบการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ประกอบด้วย กาหนดการประกาศผลการเรียนตามปฏิทิน
วิชาการ การประชุมผู้ปกครอง การประชุมนักเรียนผู้ติด 0, ร, มส กาหนดการสอบแก้ตัวการอนุมัติจบหลักสูตร
การแจกเอกสารจบหลักสูตรเป็นต้น
2. แจ้งผลการเรียนออนไลน์ผ่านระบบ SGS เว็บไซด์โรงเรียน www.pcccr.go.th หลังจากสอบปลาย
ภาคประมาณ 2 สัปดาห์เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมตัวสอบแก้
3. รายงานผลการเรียนพร้อมข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลการเรียนด้วยเอกสาร แบบรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) และติดบอร์ด แจ้งผลการเรียนนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์บนบอร์ดประชาสัมพันธ์
เรียกประชุมทาความเข้าใจนักเรียนที่เรียนไม่ผ่านเกณฑ์ เพื่อแจ้งกาหนดการสอบแก้ไข 3 ช่วงระยะเวลา แจ้ง
ผลการเรียนนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ไปยังครูประจาวิชา ครูประจาชั้น และขอความร่วมมือช่วยกันดาเนินการ
แก้ไข ส่งหนังสือแจ้งและเรียนเชิญผู้ปกครองประชุมเพื่อกากับติดตามการแก้ไ ขผลการเรียนให้ผ่านเกณฑ์
สาหรับกรณีที่ เมื่อครบกาหนดระยะที่ 2 แล้วยังไม่ดาเนินการแก้ไช
4. จัดทาสารสนเทศเกี่ยวกับผลการเรียน เฝ้าระวังรายวิชาที่คาดว่าจะไม่ผ่านเกณฑ์ เพื่อวางแผนการ
แก้ปัญหาได้ทันเวลา
ขั้นติดตามประเมินผล
สอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครอง เกี่ยวกับการรายงานและกากับติดตามผลการเรียนของนักเรียน
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ขั้นปรับปรุงพัฒนา
ครูติดตามผลการดาเนินการและข้อบกพร่องเพื่อนามาวางแผนการดาเนินการในปีการศึกษาถัดไป เช่น
การกากับติดตามนักเรียนที่มีปั ญหาสุขภาพ เช่น โรคซึมเศร้าเนื่องจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย เชียงราย เป็นโรงเรียนพักนอน 24 ชม. ต้องเฝ้าระวัง

ผลงาน/ผลการดาเนินงาน
1. ผู้ปกครองรับทราบกาหนดการรายงานผลการเรียนตามระเบียบการวัดและประเมินผลโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย คิดเป็นร้อยละ 100
2. ครูแก้ไขปัญหาผลการเรียนที่ตากว่
่ าเกณฑ์จนผ่านคิดเป็นร้อยละ 100
3. ผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนเพิ่มสูงขึ้น
จากการดาเนิ นงานตามโครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการชองสถานศึกษา รวมทั้งการจัดกิจกรรมที่
หลากหลาย ที่มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยการพัฒนา
ศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ทาให้โรงเรียนมีผลการ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
จุดเด่น
ครูได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ พัฒนาศักยภาพครูให้มี
ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ มุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนเกิดศักยภาพการเรียนรู้ของตนเอง ด้วยกระบวนการคิด วิเคราะห์ การใช้สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายในการจัดการเรียนการสอน และนาเสนอผลงานด้วยสื่อเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ทาให้การจัดการเรียนรู้
บรรลุตามเป้าหมายชองหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งการได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
และความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทาให้กระบวนการพัฒนา นักเรียนด้วยการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญประสบความสาเร็จ
จุดควรพัฒนา
ในกระบวนการพัฒนานักเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญของโรงเรียนควรมุ่งเน้นการ
พัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมด้วยการเข้ารับการอบรม พัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วนาผลการ
พัฒนาของครูไปสู่การจัดการในชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ เน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในด้านการสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง และควรมีการใช้แหล่งเรียนรู้ ครูภูมิปัญญา และภูมิปัญญาห้องถิ่น เป็นฐานความรู้สาคัญในการต่อยอดทาง
เรียนของผู้เรียน
ข้อเสนอแนะ
1. ส่งเสริมกระบวนการพัฒนานักเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญของ โรงเรียน
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมด้วยการเข้ารับการอบรม พัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้ว
นาผลการพัฒนาของครูไปสู่การจัดการในชั้นเรียนที่มปี ระสิทธิภาพ
2. เน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในด้านการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และควรมีการใช้แหล่งเรียนรู้
ครูภูมิปัญญา และภูมปิ ญ
ั ญาห้องถิ่น เป็นฐานความรู้สาคัญในการต่อยอดทางเรียนของผู้เรียน
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ระดับคุณภาพของสถานศึกษา






ระดับ กาลังพัฒนา
ระดับ ปานกลาง
ระดับ ดี
ระดับ ดีเลิศ
ระดับ ยอดเยี่ยม

บันทึกรายละเอียดของหลักฐาน / ผลงานเซิงประจักษ์
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้ดาเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4 ปี แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 มีการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
สอดคล้องกันเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สู่การเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ตาม
ประกาศคณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 25 พฤศจิ ก ายน 2553 มี ก ารด าเนิ น การพั ฒ นาโรงเรี ย นตามมติ ช อง
คณะกรรมการพั ฒ นาโรงเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ จุ ฬ าภรณราชวิ ท ยาลั ย ให้ เ ป็ น โรงเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ ภู มิ ภ าค
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้น พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และมี คณะอนุกรรมการบริหารโครงการ
พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคด้านต่าง ๆ โดยมีการ
ประชุมวางแผนดาเนินการด้ านการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ จึงทาให้การดาเนินการ
ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาชองผู้บริหารโรงเรียนมีความซัดเจน ใช้ข้อมูลสารสนเทศชองสถานศึกษาเป็น
ฐานในการพัฒนา มีดาสั่งการปฏิบัติราชการ การมอบหมายงานให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ซัดเจน มี
การบันทึกการประชุมครูและกรรมการสถานศึกษา ปรากฏร่องรอยหลักฐานการดาเนินงานตามกิจกรรม/
แผนงาน/โครงการ ตลอดจนการกากับ นิเทศ ติดตามและประเมินผล และมีมาตรการในการส่งเสริมการมีส่วน
ร่ ว มผ่ านการจั ดทาแผนปฏิบั ติก ารประจ าปี และโครงการของโรงเรียนส่ งผลต่อการพัฒ นาสถานศึกษาใน
ภาพรวมทีม่ ีประสิทธิภาพ
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จุดเด่น
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมีผลการประเมินระดับชาติและระดับอื่น ๆ สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระ
การเรี ย นรู้ นั กเรี ย นมีความกล้ าแสดงออก สุ ขภาพอนามัย สมบูรณ์แข็งแรง และมีคุณธรรม จริยธรรม มี
สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา
 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และความสามารถในการเขียนเพื่อการสื่อสาร ได้
ระดับดีทุกคน สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และน่าเสนอผลงานได้อย่าง สร้างสรรค์ และ
รู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน (O-Net) สูงกว่าระดับชาติ และเป็น อันดับ 1 ชองระดับสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 36 ทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องทุกปี
 ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนประจา มีการออกกาลังกาย และ
ทดสอบสมรรถนะทางกายอย่างต่อเนื่อง มีจรรยามารยาท และระเบียบวินัยที่เป็นเอกลักษณ์ของ สถานศึกษา
เป็ น ที่ ย อมรั บ ในสั ง คมผู้ เ รี ย นมี สุ ข ภาพอนามั ย มี ส มรรถนะและคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ต ามหลั ก สู ต ร
สถานศึกษา
 ผู้บริหารมุ่งมั่นตั้งใจในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล สร้างความเท่าเทียม
สร้างขวัญและกาลังใจแก่ครูและนักเรียนอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม
 โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการประชุมหลายระดับ หลายภาคส่วน เน้น
การมี ส่ ว นร่ ว มของบุ คลากรในโรงเรี ย น เพื่ อ ร่ ว มมื อ กั น ขั บ เคลื่ อ นเป้ า หมายของสถานศึ ก ษา มี ก าร ปรั บ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปีที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการจัด การศึกษา
เป้า'หมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษา
 มีการนิ เทศ กากับ ติดตามนโยบายของผู้ บริห ารสถานศึ กษาอย่า งต่ อเนื่อ ง ตามแผนปฏิบัติ ก าร
ประจาปี มีการประเมินผลการดาเนินงาน และจัดทารายงานผลการจัดการศึกษา และใช้กระบวนการ PDCA
และกระบวนการวิจัย ทางการศึกษาในการรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจั ด
การศึกษาของโรงเรียน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป
 ครูได้รับการพัฒนาอยู่เสมอ ส่งเสริมทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น สาคัญ
พัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21
 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดศักยภาพการเรียนรู้ของตนเอง ด้วยการ บวน
การคิด วิเคราะห์ การใช้สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายในการจัดการเรียน การสอน และ
น่าเสนอผลงานด้วยสื่อเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ทาให้การจัดการเรียนรู้บรรลุตาม เป้าหมายของหลักสูตร
สถานศึกษา
 ครูใช้กระบวนการวิจัยในขั้นเรียนในการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
 โรงเรียนมีความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย และความร่วมมือทาง วิชาการทั้ง
ในประเทศ และต่างประเทศ ทาให้กระบวนการพัฒ นานักเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญประสบความสาเร็จ
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 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ให้ความสาคัญต่อการดาเนินงานตามระบบ
ประกัน คุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทางการศึกษาทุกภาคส่วนในการ
ดาเนินงาน เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิผลอย่างเป็นระบบตามแผนพัฒนา การศึกษา
มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์กร คุณภาพเพื่อให้เกิดความ
ตระหนักร่วมกันในการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะมีผลต่อความเชื่อมั่น ของผู้ปกครอง ชุมซน และเกิด
ผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อผู้เรียน สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนต่อไป
จุดควรพัฒนา
 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
 ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขึ้นพื้นฐานให้สูงกว่าร้อยละ 50 ทุกรายวิชา
 ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้ประสบความสาเร็จเป็นรายบุคคล
 ส่งเสริมสุขภาพ อนามัยของนักเรียนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี
 ส่ งเสริ มศักยภาพผู้ เรี ย นในเวทีการแข่งขันระดับชาติ และระดับนานาชาติอย่างกว้างขวางและ
ต่อเนื่อง
 ยกระดับความร่วมมือทางวิชาการทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ให้ความสาคัญต่อการดาเนินงานตามระบบ
ประกัน คุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทางการศึกษาทุกภาคส่วนในการ
ดาเนินงาน เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิผลอย่างเป็นระบบตามแผนพัฒนา การศึกษา
มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์กร คุณภาพเพื่อให้เกิดความ
ตระหนักร่วมกันในการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะมีผลต่อความเชื่อมั่น ของผู้ปกครอง ชุมซน และเกิด
ผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อผู้เรียน สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนต่อไป
 ส่ ง เสริ ม กระบวนการพั ฒ นานั ก เรี ยนด้ ว ยการจัด การเรีย นการสอนที่ เน้ น ผู้ เ รีย นเป็น ส าคั ญของ
โรงเรียน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมด้วยการเข้ารับการอบรม พัฒนาจาก หน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วน่าผลการพัฒนาของครูไปสู่การจัดการในชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ
 เน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในด้านการสร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง และควรมีการใช้ แหล่ง
เรียนรู้ ครูภูมิปัญญา และภูมิปัญญาห้องถิ่น เป็นฐานความรู้สาคัญในการต่อยอดทางเรียนของ ผู้เรียน
 โรงเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ จุ ฬ าภรณราชวิ ท ยาลั ย เชี ย งราย จั ด ระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในของ
สถานศึกษา โดย ให้ครูจัดทาแผนพัฒนาตนเอง และรายงานผลการประเมินตนเอง แต่ยังขาดกระบวนการที่
ต่อเนื่องใน การพัฒนาศักยภาพครู
 นักเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู้ แต่ยังขาดการติดตาม ช่วยเหลือนักเรียนเป็น รายบุคคล
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ข้อเสนอแนะ
 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ตามความรู้ ความสามารถเป็น
รายบุคคลให้ขัดเจนขึ้น
 ส่ งเสริ มกระบวนการพัฒ นาศักยภาพครูผู้ส อนด้านเทคนิคการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้ เรียนเป็น
สาคัญ และเน้นทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้แบบสเต็มศึกษา การจัดการเรียนรู้ แบบ
Active Learning การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
 ส่งเสริมศักยภาพครูและผู้เรียน สู่การแข่งขันในเวทีระดับชาติ และระดับนานาชาติ อย่าง ต่อเนื่อง
 การพั ฒนาศั กยภาพสถานศึ กษาสู่ ชุ มชนแห่ งวิ ชาชี พ (Professional Learning Community) ที่ ยั่ งยื นใน
อนาคต
 พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนตามโครงการ Machine Shop ของกระทรวงศึกษาธิการ ใน
การส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ในโรงเรียน
 ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ โรงเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ ชั้ น น่ า ของประเทศต่ า ง ๆ ทั้ ง ใน
ระดับชาติ ระดับภูมิภาคอาเซียน และระดับนานาชาติ
 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึก ษาให้ได้มาตรฐานสากล ตามรูปแบบความ
ร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับ องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for
Economic Cooperation and Development หรื อ OECD เพื่ อ พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ เ รี ย นรู้ อ ย่ า งเท่ า ทั น ต่ อ
สภาวการณ์ปัจจุบัน และอนาคตโดยมีความสอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาชาติ
 จัดการประชุมวางแผนการบริห ารจัดการโรงเรียน การจัดทาแผนงาน กิจกรรม โครงการของ
สถานศึกษาให้แล้วเสร็จก่อนการเปิ ดภาคเรียนแต่ละปีการศึ กษา เน้นการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาและผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง
 สถานศึกษาควรมีโครงการนิเทศภายในและใช้กระบวนการกากับ นิเทศ ติดตามและประเมินผลใน
การดาเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายใน
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ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสาคัญที่สถานศึกษาจะต้องนาไป
วิเคราะห์ สั งเคราะห์ เพื่อสรุ ป น าไปสู่ การเชื่อมโยง หรือสะท้อนภาพความส าเร็จ กับแผนพัฒ นาการจั ด
การศึกษาของสถานศึกษา (3-5 ปี) และนาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ดังนั้น จากผล
การดาเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการความช่วยเหลือ ดังนี้
สรุปผล
มาตรฐาน
1. ด้านคุณภาพผู้เรียน

จุดเด่น

จุดควรพัฒนา

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น มีผลการประเมินระดับชาติและ
ระดับอื่น ๆ สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ นักเรียนมีความกล้าแสดงออก
สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง และมี
คุณธรรม จริยธรรม มีสมรรถนะ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
สถานศึกษา
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน
คิด วิเคราะห์ และความสามารถในการ
เขียนเพื่อการสื่อสารได้ระดับดี ทุกคน
สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้ และนาเสนอผลงานได้
อย่างสร้างสรรค์ และรู้เท่าทันสื่อ
เทคโนโลยี ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน
(O-Net) สูงกว่าระดับชาติ และเป็น
อันดับ 1 ของระดับสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 36 ทั้ง 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ อย่าง ต่อเนื่อง
ทุกปีการศึกษา

๑. ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
๒. ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขึ้น
พื้นฐานให้สูงกว่าร้อยละ 50 ทุกรายวิชา
๓. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้ประสบ
ความสาเร็จเป็นรายบุคคล
๔. ส่งเสริมสุขภาพ อนามัยของนักเรียนให้มี
สุขภาพ
๕. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนในเวทีการ
แข่งขันระดับชาติ และระดับนานาชาติอย่าง
กว้างขวางและต่อเนื่องยกระดับความร่วมมือ
ทางวิชาการทั้งในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ
๖. ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
๗. ยกระดั บ ผลการทดสอบระดั บ ชาติ ขึ้ น
พื้นฐานให้สูงกว่าร้อยละ 50 ทุกรายวิชา
๘. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้ประสบ
ความสาเร็จเป็นรายบุคคล
๙. ส่งเสริมสุขภาพ อนามัยของนักเรียนให้มี
สุขภาพ
๑๐.ส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพผู้ เ รี ย นในเวที ก าร
แข่งขันระดับชาติ และระดับนานาชาติอย่าง
กว้างขวางและต่อเนื่อง
๑๑.ยกระดับความร่วมมือทางวิชาการทั้งใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ
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มาตรฐาน

จุดเด่น

จุดควรพัฒนา

1. ด้านคุณภาพผูเ้ รียน

3. ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนประจา
มีการออกกาลังกาย และทดสอบ
สมรรถนะทางกายอย่างต่อเนื่อง มี
จรรยามารยาท และระเบียบวินัยที่เป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่
ยอมรับในสังคม
2. ด้ า นกระบวนการ ๑. ผู้บริหารมุ่งมั่นตั้งใจในการ บริหาร ๑. เปิ ด โอกาสให้ ผู้ ป กครองได้ มี ส่ ว นร่ ว ม
บริ ห ารและ การจั ดการ จัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิ- ในการแสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียน
ของผู้บริหารสถานศึกษา บาล สร้างความเท่าเทียม สร้างขวัญ
การสอน และความเป็นอยู่ห อพั กนั ก เรี ย น
และกาลังใจแก่ครูและนักเรียนอย่าง
ประจา
ทั่วถึง และเป็นธรรม
๒. เปิ ด โอกาสในนั ก เรี ย นได้ มี ส่ ว นร่ ว ม
๒. โรงเรียนมีการบริหารจัดการ อย่าง ในการสร้ า งสรรค์ กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
เป็นระบบ โดยใช้หลักการ ประชุมหลาย ความร่วมมือกับโรงเรียนในการพัฒนาการ
ระดับ หลายภาคส่วน เน้นการมีส่วน
เรียนการสอน ความเป็นอยู่หอพักนักเรียน
ร่วมของบุคลากรในโรงเรียน เพื่อ
ประจา
ร่วมมือกันขับเคลื่อนเป้าหมายของ
๓. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วน
สถานศึกษา มีการปรับ แผนพัฒนา
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้
คุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบในผล
การประจาปีที่เหมาะสม สอดคล้องกับ การจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพ
ผลการจัดการศึกษา เป้าหมาย
การจั ด การศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและเป็ น
วิสัยทัศน์ พันธกิจของ สถานศึกษา
รูปธรรม
๓. มีการนิเทศ กากับติดตามนโยบาย
ของผู้บริหารสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ตามแผนปฏิบัติการประจาปี มีการ
ประเมินผลการดาเนินงาน และจัดทา
รายงานผลการ จัดการศึกษา และใช้
กระบวนการ PDCA และ
กระบวนการวิจัย ทางการศึกษา ในการ
รวบรวมข้อมูล สารสนเทศ เพื่อใช้ใน
การพัฒนา คุณภาพการจัดการศึกษา
ของ โรงเรียน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง
และยั่งยืนต่อไป
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มาตรฐาน

จุดเด่น

3. ด้ า นกระบวนการ ๑. ครูได้รับการพัฒนาอยู่เสมอ ส่งเสริม
เรี ย นจั ด การสอนที่ เ น้ น ทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ พัฒนาศักยภาพ
ครูให้มีความพร้อมใน การจัดการเรียน
การสอนที่สอดคล้อง กับทักษะใน
ศตวรรษที่ 21
๒. ส่งเสริมกระบวนการจัดการ เรียนรู้
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดศักยภาพการเรียนรู้
ของตนเอง ด้วยกระบวนการคิด
วิเคราะห์ การใช้สื่อ เทคโนโลยี
นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายใน
การจัดการเรียนการสอน และนาเสนอ
ผลงานด้วยสื่อ เทคโนโลยีอย่าง
สร้างสรรค์ ทาให้การจัดการเรียนรู้
บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร
สถานศึกษา
๓. ครูใช้กระบวนการวิจัยในขั้นเรียน ใน
การยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง
๔. โรงเรียนมีความร่วมมือจาก
สถาบันการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
และความร่วมมือทางวิชาการทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ ทาให้
กระบวนการพัฒนานักเรียนด้วยการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็น
สาคัญ ประสบความสาเร็จ

จุดควรพัฒนา
๑. ส่งเสริมกระบวนการพัฒนานักเรียนด้วย
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรีย นเป็ น
ส าคัญของโรงเรียน โดยมุ่งเน้นการพั ฒ นา
ศักยภาพครูให้มีความ พร้อมด้วยการเช้ารับ
การอบรม พั ฒ นาจากหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง แล้วนาผลการพัฒนาของครูไปสู่
การจัดการในชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ
๒. เน้ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพของผู้ เ รี ย นใน
ด้ า นการสร้ า งองค์ ค วามรู้ ด้ ว ยตนเอง และ
ควรมีการใช้แหล่งเรียนรู้ ครูภูมิปัญญา และ
ภูมิปัญญาห้องถิ่น เป็น ฐานความรู้สาคัญใน
การต่อยอดทางเรียนของผู้เรียน
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ตามความรู้ ความสามารถเป็น
รายบุคคลให้ซัดเจนขึ้น
2. ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านเทคนิคการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ และเน้นทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้แบบสเต็มศึกษา การจัดการเรียนรู้แบบ
Active Learning การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
3. ส่งเสริมศักยภาพครูและผู้เรียน สู่การแข่งขันในเวทีระดับชาติ และระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
4. การพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาสู่ชุมซนแห่งวิชาชีพ (Professional Learning Community) ที่ยั่งยืนใน
อนาคต
5.พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนตามโครงการMachine Shop ของกระทรวงศึกษาธิการ ใน
การส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ในโรงเรียน
6. ส่ งเสริ มความร่ ว มมื อ ทางวิช าการกับโรงเรี ยนวิ ทยาศาสตร์ชั้น น่า ของประเทศต่า ง ๆ ทั้งใน
ระดับชาติ ระดับภูมิภาคอาเซียน และระดับนานาชาติ
7. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึ กษาให้ได้มาตรฐานสากล ตามรูปแบบความ
ร่วมมือระหว่างประเทศไทย กับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for
Economic Cooperation and Development หรื อ OECD เพื่ อ พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ เรี ยนรู้ อย่ างเท่ าทั นต่ อ
สภาวการณ์ปัจจุบัน และอนาคตโดยมีความสอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาชาติ

ความต้องการและการช่วยเหลือ
1. การพั ฒ นาครู ผู้ ส อนด้ า นเทคนิ ค การจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ และเน้ น ทั ก ษะ
ที่ จ าเป็ น ในศตวรรษที่ 21 การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบสเต็ ม ศึ ก ษา การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบ Active Learning
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
2. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางการประเมิน O-NET, PISA
3. การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ตามโครงการ Machine Shop ของกระทรวงศึกษาธิการ ใน การ
ส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในโรงเรียน
4. การพัฒ นาศักยภาพครู สู่ การยกระดับคุ ณภาพการศึ กษาและประสิ ทธิภ าพการศึก ษาให้ ไ ด้
มาตรฐานสากล ตามรูปแบบความร่วมมือระหว่างประเทศไทย กับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
การพั ฒ นา (Organization for Economic Cooperation and Development หรื อ OECD เพื่ อ พั ฒ นา
ผู้ เ รี ย นให้ เ รี ย นรู้ อ ย่ า งเท่ า ทั น ต่ อ สภาวการณ์ ปั จ จุบั น และอนาคตโดยมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ นโยบายด้าน
การศึกษา
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ เป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียน ในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(TEDET) ประจาปี พ.ศ.2561 จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.) ร่วมกับธนาคารออมสิน และบริษัท เอดู พาร์ค จากัด

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ “โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน” ประจาปี 2562
ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุม
กาสะลองคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดโดยศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดเชียงราย

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
ได้รับโล่รางวัลสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นลาดับที่ 1
ของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจาปีการศึกษา 2561 จากสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
ได้รับโล่รางวัลสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นลาดับที่ 1
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ประจาปีการศึกษา 2561 จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
ได้รับโล่รางวัลสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นลาดับที่ 1
ของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจาปีการศึกษา 2561 จากสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
ได้รับโล่รางวัลสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นลาดับที่ 1
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจาปีการศึกษา 2561
จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

นางสาวพิชญาภา สิทธิตัน ม.6/1
 ผ่านการสอบคัดเลือก ทุน กพ. ไปศึกษาต่อในสาขาวิชาสถิติประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง
(ปริญญาตรี-โท-เอก) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราช
อาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย หรือประเทศในสหภาพยุโรป
 ผ่านการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษชั้นนาของโลก IELTS (International
English Language Testing System) ระดับ 6.5
 ได้รับทุนรัฐบาลฮ่องกงเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ณ City University of Hong Kong
- BSc Computational finance and financial technology
- Department of social and Behavior Science (BSocSC Criminology and Sociology)
- BEng Biomedical engineering

นางสาวปิยวิญญ์ สันติภาพวิวัฒนา ม.6/5
 ผ่านการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษชั้นนาของโลก IELTS (International
English Language Testing System) ระดับ 6.5 และอยู่ระหว่างยื่นเอกสารสมัครเข้าศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาในต่างประเทศ

นายณัฐกิตติ์ กติยา ม.6/5
 ผ่านการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษชั้นนาของโลก IELTS (International
English Language Testing System) ระดับ 6 และอยู่ระหว่างยื่นเอกสารสมัครเข้าศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา ณ City University of Hong Kong

นักเรียนผู้พัฒนาโครงงานที่ได้รับทุนสนับสนุน
ผ่านเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20
(The Twentieth Young Science Competition: YSC 2018)

นักเรียนได้รับรางวัลจากการสอบคัดเลือกโครงการเพชรล้านนา ปีการศึกษา 2561 จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา
โดยจะได้รับโล่ประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณ และรับรางวัลทุนการศึกษาของจังหวัดเชียงราย ดังนี้
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วิชาวิทยาศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลชมเชย

น.ส.สุวลักษณ์ ใจแก้ว
นายเขมชาติ พิทักษ์ยอด

วิชาภาษาอังกฤษ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลชมเชย

นายพธนกร
นายชลน่าน

วิชาภาษาไทย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลชมเชย

ด.ญ.ปณิธินันนท์ ชัยภูวนารถ
ด.ญ.ลภัสลดา แก้วประสงค์

วิชาคณิตศาสตร์
รางวัลชมเชย
วิชาพระพุทธศาสนา
รางวัลชมเชย

น.ส.อิสรีย์

ผ่านวิริยะชัย

หงส์ทอง
ไชยรัตน์

นายธนภัทร
ด.ช.วชิรวิชญ์

วิชา
อินทพันธ์

ด.ญ.สุพัตรา

สิงห์แก้ว

ด.ช.ปัณณวิชญ์ เศรษฐสิริวาณิช

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วิชาเคมี
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
วิชาชีววิทยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลชมเชย
วิชาภาษาอังกฤษ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลชมเชย
วิชาฟิสิกส์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
วิชาคณิตศาสตร์
รางวัลชมเชย
วิชาพระพุทธศาสนา
รางวัลชมเชย

น.ส.เมทาวัลย์ ใจยะ
นายจรณินท์ อินสอน
นายเป็นไท
น.ส.ปาณิสรา

นายวิทวัส

แก้วคาแดง

นายณัฐกิตติ์

กติยา

โยธาวุธ
จันทร์ถา

น.ส.พิชญาภา สิทธิตัน
น.ส.รวินท์นิภา วงศ์ใหญ่
นายพงศกร

พุทธวงศ์วัน

นายเสฎฐวุฒิ
นายวิศรุต

ธนาคา
สุดชาติ

น.ส.อัญชลี

เซี๊ยะสกุล

โครงการ 1 ห้องเรียน 1 ความดี

ทาความดีทาสะอาดสะพาน ม.4/2

คืนต้นไม้สู่ป่า ม.4/6
2
นักเรียนทาความดี ม.6/6

ทาความสะอาดพระเจ้ากือนา ม.6/2
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจาปี 25601วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560

การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจาปีการศึกษา 2561
ในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561

ค่ายพัฒนาภาวะผู้นา ปีการศึกษา 2560
ณ รังสินีรีสอร์ท ตาบลบ้านดู่ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

กิจกรรมเสวนาถ่ายทอดประสบการณ์

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจาปีการศึกษา 2561
วันที่ 2 – 4 มิถุนายน 2561 ณ วัดพระธาตุผาเงา อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ตรวจสุขภาพนักเรียน เจาะเลือดนักเรียนกลุม่ เสี่ยง

การทดสอบ IQ นักเรียนชั้น ม.1 ม.3 ม.4 (นักเรียนใหม่) และ ม.6

กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด วันงดสูบบุหรี่โลก และวันต้านเอดส์โลก

กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
โดย รพ.เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

โครงการฟันสะอาดเหงือกแข็งและกิจกรรมวัยใส ไร้เหา นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรมโรงเรียนปลอดลูกน้ายุงลาย
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านสุขภาพสู่หอพัก

ประชาสัมพันธ์โรคไข้หวัดใหญ่

กิจกรรมน้าดื่มเพื่อสุขภาพ

ประชาสัมพันธ์โรคเอดส์

กิจกรรมอาหารปลอดภัย

โครงการพัฒนาและแก้ไขสุขภาพนักเรียนโดยการมอบรางวัลให้กับนักเรียน
ที่สามารถลดน้าหนักและเนื้อเยื่อไขมัน

ตรวจคัดกรองโรคไข้หวัดนักเรียนเบื้องต้นและคัดกรองนักเรียนโรคไข้หวัดก่อนเข้าหอพัก

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์
ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์
ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

การประชุมเครือข่ายผูป้ กครอง

กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2561

การอบรมสัมมนาสร้างแนวคิดสร้างสรรค์ในเชิงนวัตกรรม
สาหรับผู้บริหารและครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
วิทยากรโดย คุณคุณพีรพล เบนฮามัด ตาแหน่ง Accredited Professional Development Consultant บริษัท
COM7 จากัด มหาชน ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ Apple For Education

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาการประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์
Mind Mapping Online Socrative Kahoot Microsoft 365

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา
โดยคณะวิทยากร หน่วยงาน Microsoft แห่งประเทศไทย
การประยุกต์ใช้ Obec Mail เพื่อการจัดทาแฟ้มผลงาน ด้วย SWAY

กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของห้องสมุดกาญจนาภิเษก

โครงการ"อ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2561"
วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น.
ณ หอประชุมแคแสด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ตรวจสุขภาพประจาปี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านสุขภาพสู่ชุมชน

การบริหารงานด้านบริหารทั่วไป

ทาสีอาคารเรียน

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด เพื่อการศึกษาค้นคว้า

จัดสร้างและปรับปรุงศูนย์อาหาร

หลังคาคลุมทางเดิน (Cover way)

บริเวณหลังอาคารเรียน

บริเวณระหว่างหลังอาคารเรียนกับศูนย์อาหาร

บริเวณระหว่างอาคารเรียนกับหอพักนักเรียน

หอพักล้านนา 1
หอพักสำหรับนักเรียนหญิง จำนวน 27 ห้องนอน รองรับนักเรียนได้ทั้งหมด 162 คน

หอพักล้านนา 2
หอพักสำหรับนักเรียนหญิง จำนวน 18 ห้องนอน รองรับนักเรียนได้ทั้งหมด 144 คน

หอพักล้านนา 3
หอพักสำหรับนักเรียนหญิง จำนวน 18 ห้องนอน รองรับนักเรียนได้ทั้งหมด 144 คน

หอพักล้านนา 4
หอพักสำหรับนักเรียนชำย จำนวน 18 ห้องนอน รองรับนักเรียนได้ทั้งหมด 144 คน

หอพักล้านนา 5
หอพักสำหรับนักเรียนชำย จำนวน 18 ห้องนอน รองรับนักเรียนได้ทั้งหมด 144 คน

หอพักล้านนา 6
หอพักสำหรับนักเรียนหญิง จำนวน 19 ห้องนอน รองรับนักเรียนได้ทั้งหมด 76 คน

การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
แผนภูมิแสดงการกาหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนภูมิแสดงการกาหนดเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน

แผนภูมิแสดงโรงเรียนมีการกาหนดเป้าประสงค์ด้านคุณภาพการจัดการศึกษาทีส่ อดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ความโดดเด่นเฉพาะของโรงเรียน

แผนภูมิแสดงโรงเรียนมีระบบและกลไกในการประเมินคุณภาพภายใน

แผนภูมิแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่าขวัญของโรงเรียน อัตลักษณ์ของนักเรียน

แผนภาพ และแผนภูมิแสดง คาขวัญของโรงเรียน เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

แผนภูมิแสดงและความโดดเด่นเฉพาะของโรงเรียน
นักเรียนมีความสามารถทาง ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี และพัฒนาความรู้พื้นฐานในด้านนี้อย่างเข้มข้น

นักเรียนมีสุขภาพกาย ใจ สมบูรณ์
พร้อมรับการพัฒนาการเรียนรู้

นักเรียนมีจิตอาสาพัฒนาตนเอง พัฒนาโรงเรียน
และสังคม เช่น โครงการResearch School
โครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ และโครงการจิตอาสา

แผนภูมิแสดงกลยุทธ์ที่ระดับองค์กร
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่มุ่งเน้นทักษะและ
ประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีทักษะชีวิตและส่งเสริมกิจกรรมตามแนวพระราชดาริ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถ
จัดการเรียนรู้และปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพ

สร้างเสริมบรรยากาศ แหล่งเรียนรู้ที่
ภูมิทัศน์และสิง่ แวดล้อมในสถานศึกษา

แผนภูมิแสดงยุทธศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สามารถจัดการเรียนรู้และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนภูมิแสดงโรงเรียนมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพที่แสดงถึงความท้าทายต่อการพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนโดยผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

เป้าหมายคุณภาพ

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิด
ศักยภาพการเรียนรู้ของ
ตนเอง

กระบวนการคิด วิเคราะห์
การใช้สื่อเทคโนโลยี
นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย

การบริหารจัดการ
โรงเรียนตาม
หลักธรรมาภิบาล

ส่งเสริมทักษะกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

เปิดโอกาสให้นักเรียน
และผู้ปกครองได้มีส่วน
ร่วม

การบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ

การนิเทศ กากับติดตาม
อย่างต่อเนื่อง

สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ผลการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ
สถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เพื่อการประเมินคุณภาพ ระดับดีเด่น ประจาปี 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครูทองเพียร สิงห์ชัย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : เรียบเรียง

กิจกรรมเด่น 2561

 ค่ายเตรียมความพร้อมโอลิมปิกวิชาการ สอวน.

ฟิสิกส์

ชีววิทยา

ดาราศาสตร์

 ค่ายปรับสภาพนักเรียนนชัชั้น้นม.1
ม.1

 เทศกาลวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น ม.1

 Innovation fair ชั้น ม.4

 Science fair ชั้น ม.5

 ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
สู่การประเมินระดับนานาชาติ ( PISA 2018
)

 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
“โครงการโรงเรี ย นเครื อ ข่ า ยร่ ว มพั ฒ นา
คุณภาพประถมศึกษา”

เด็กชายณัช กอตระกูลสิน ชั้น ม.2/2
ผ่านการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย
ไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รอบที่ 1 (IJSO)

โล่เกียรติยศ ผลงานด้ายงิ้วแดง โครงการ
“ต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุ่นที่ 6 ประจาปี 2561

รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์

ผลงานนักเรียน

เหรียญทอง และ SPECIAL AWARD การแข่งขัน
Kaohsiung International Invention and Design
EXPO (KIDE) ณ ประเทศไต้หวัน

ชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมวันนักประดิษฐ์

โล่รางวัลชนะเลิศ : การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 เด็กหญิงอิสรีย์ ผ่านวิริยะชัย เด็กหญิงชุติกาญจน์ คูชิดะ เด็กชายเขมชาติ พิทักษ์ยอด
ชนะเลิศ อันดับที่ 3 : การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 เด็กชายณัช กอตระกูลสิน เด็กชายณัฐดนัย อินทราทิพย์
ชนะเลิศ : การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 เด็กชายกฤตภัทร์ สมฤทธิ์ เด็กชายณัฐนันท์ ขวัญวงค์
ชนะเลิศ : การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 เด็กชายพลกฤษณ์ บุญมี เด็กชายชยวัฒน์ อะนาโรจน์ เด็กชายศรัณย์ คาไทย
ชมเชย : การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 เด็กหญิงธัญชนก ศิริเศรษฐ์โสภณ เด็กหญิงสุวลักษณ์ ใจแก้ว เด็กหญิงพิมพ์ญาดา สิงห์ผาสุก
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 : การแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3
งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดเชียงราย
 เด็กชายณัช กอตระกูลสิน เด็กหญิงสุวลักษณ์ ใจแก้ว เด็กชายณัฐดนัย อินทราทิพย์

โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม
(Fabrication Lab)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ห้ องปฏิบัติการ Fabrication Lab เป็ น ห้ องปฏิบั ติการในโรงเรี ย น
รูปแบบใหม่ นอกเหนือจากห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียน
เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนแบบ STEM และการเรียนด้วยการฝึก
ปฏิบัติจริง ที่สอดคล้องกับหลักสูตรของโรงเรียน เช่น วิชานวัตกรรม
โครงงาน การออกแบบ ให้ ส มบู ร ณ์มากยิ่ งขึ้น โดยห้ องปฏิบัติก าร
Fabrication Lab ได้ออกแบบมาโดยเฉพาะสาหรับให้เด็กในวัยเรียน
ฝึกฝนการสร้างนวัตกรรม ผ่านเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยเหลือพิเศษ
ของห้องปฏิบัติการที่ทาให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ไม่มีทักษะทาง
งานช่ า งมาก่ อ น สามารถสร้ า งนวั ต กรรมที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ นสู ง มาก
เทียบเท่ากับระดับมหาวิทยาลัยได้ เป็นห้องปฏิบัติการที่มาพร้อมกับ
หลั ก สู ต รการเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง ซึ่ ง บรรยากาศการเรี ย นรู้ เ ป็ น
ห้องปฏิบัติการที่เปิด โอกาสให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ และฝึก
ปฏิบัติชิ้นงานต่างๆ ได้อย่างอิสระ

Fabrication Lab มีหวั ใจของโครงการ ดังนี้
1. ทาลายข้อจากัดของโครงงานที่เคยยากจนเกินไป โดยนักเรียน
ไม่ต้องมีทักษะในงานช่าง เนื่องจากสามารถใช้การออกแบบด้วย
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ (CAD) เพื่ อ สั่ ง งานเครื่ อ งมื อ Rapid
Prototype ให้สร้างชิ้นงานแทน
2. เพิ่ ม ความสามารถของการวั ด ผลทางวิ ท ยาศาสตร์ ด้ ว ย
เครื่ อ งมื อ วั ด ที่ ทั น สมั ย เช่ น กล้ อ งถ่ า ยภาพความร้ อ น
เทอร์ โ มมิ เ ตอร์ อิ น ฟราเรด เครื่ อ งวั ด ความดั ง เสี ย ง เครื่ อ งวั ด
ความเร็วลม เป็นต้น
3. ส่งเสริมให้ โรงเรียนเป็นแหล่งสร้างนวัตกรรม ผ่านนวัตกรรม
นาร่องประจาโครงการ เช่น หุ่นยนต์ Humanoid ขนาดเท่าคน
โครงงานอวกาศในโรงเรียน เป็นต้น
4. ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย น เรี ย น รู้ ด้ วยตน เ อ งผ่ า น หลั ก สู ต ร
Fabrication Lab ซึ่งห้ องปฏิบั ติการจะเปิ ด ให้ เข้ าใช้ งานโดย
อิสระ พร้อมวิศวกรให้คาปรึกษาประจาห้อง

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูแมนรักษ์ เปรมทอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : เรียบเรียง

กิจกรรมการเรียนล่วงหน้า (Advanced Placement Program) วิชาแคลคูลัส สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปีการศึกษา 2561
สอบกลางภาค
1. นายพงศกร พุทธวงศ์วัน 84/100
2. นายสุชาครีย์ สุธาพจน์
86.5/100
3. นายเสฏฐวุฒิ ธนาคา
92/100
สอบปลายภาค
1. นายพงศกร พุทธวงศ์วัน 78/100
2. นายสุชาครีย์ สุธาพจน์
84/100
3. นายเสฏฐวุฒิ ธนาคา
88.25/100
ผลการเรียน
1. นายพงศกร พุทธวงศ์วัน ได้ระดับผลการเรียน B+
2. นายสุชาครีย์ สุธาพจน์
ได้ระดับผลการเรียน A
3. นายเสฏฐวุฒิ ธนาคา
ได้ระดับผลการเรียน A
(ระดับผลการเรียนเฉลี่ยคือ 3.83)

กิจกรรมเข้าร่วมโครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ (Gifted Math) ของภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม เปิดโอกาส และ
พั ฒ นาศั ก ยภาพของนั ก เรี ย นนี่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถทางด้ า นคณิ ต ศาสตร์ ใ ห้ มี โ อกาส ได้ ศึ ก ษาและเรี ย นรู้ ล่ ว งหน้ า ตาม
ความสามารถของผู้เรียน รวมทั้งเพิ่มพูนประสบการณ์ทางด้านคณิตศาสตร์ให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่เหมาะสม
กับศักยภาพของนักเรียน
นักเรียนได้รับรางวัลชมเชย วิชาคณิตศาสตร์ จากโครงการประเมินและพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ประจาปี พ.ศ.2561 จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับธนาคารออมสิน และบริษัท เอดู พาร์ค จากัด
1. ด.ช.ปัณณวิชญ์ เศรษฐสิริวาณิช
ม.3/1
2. ด.ช.วชิรวิชญ์
อินทพันธ์
ม.3/2
นักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่าย 2
ปีการศึกษา 2561
ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. ด.ช.ปัณณวิชญ์ เศรษฐสิริวาณิช ม.3/1
2. นายวรัญญู
เคียนทอง
ม.4/1
ศูนย์โรงเรียนจักรคาคณาทร
1. นายวสุพล
มูลมะณี
ม.4/1

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดพะเยา
รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคาอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ด.ญ.ชุติกาญจน์ คุชิดะ
3. ด.ช.พีรณัฐ วิจิตรจรัสแสง
2. ด.ช.พรรณกวี ราวกลาง
รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. ด.ช.จิรภัทร สิงห์ใจ
2. ด.ช.ศุภกาญจน์ แจ่มจรัส
รางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้นม.4-ม.6
น.ส.อรปรียา แสงศรีจันทร์

นักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจาปี พ.ศ.2561
ในวันที่ 13 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จานวน 96 คน และเข้าร่วมการสอบคัดเลือกรอบสอง ระดับประเทศ
จานวน 45 คน ในวันที่ 2 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ดังนี้
1. ด.ช.ก้องภพ
คนการ
24. ด.ช.สิทธิภาคย์
ราชสมบัติ
2. ด.ช.กีรกฤษฎ์
กิ่งแก้ว
25. ด.ช.อดิสรณ์
ปะระมะ
3. ด.ช.จักรภัทร
ปงมะจักร
26. ด.ช.กัญจน์
เรืองนภารัตน์
4. ด.ช.โชคเจริญชัย
จันทะขิน
27. ด.ญ.ณัฐณิชา
จันทร์แสนตอ
5. ด.ช.ทวีวัฒน์
ผ่านวิริยะชัย
28. ด.ญ.ปวริศา
ละทะโล
6. ด.ช.นวมินทร์
พิทักษ์อาพรรณ
29. ด.ญ.เปียโน
บุญเต็ม
7. ด.ช.พศวัต
อัศวสุคนธ์
30. ด.ญ.พลอยลดา
คาคณา
8. ด.ช.อชิรวิชญ์
ประสม
31. ด.ญ.ภูมิวรินทร์
พรมรังกา
9. ด.ช.อัสกร
ทะสร้อย
32. ด.ญ.ลภัสรดา
แก้วประสม
10. ด.ญ.นาซึมิ
ทาคากิ
33. ด.ญ.สารินธิดา
เรือนแก้ว
11. ด.ญ.พิมพ์วลัญช์
อภิจิรานุวัฒน์
34. ด.ญ.สุพรรญวดี
มณีศุภชาติ
12. ด.ญ.อินทุภา
เทียนประสิทธิ์
35. ด.ญ.อลิศา
คาสมุทร
13. ด.ช.กฤษณ์
วงศ์ราษฎร์
36. ด.ญ.อากิ
โอกุระ
14. ด.ช.เกียรติยศ
อนุวรชิกา
37. ด.ญ.ณัชชา
พุฒตรง
15. ด.ช.จิรภัทร
สิงห์ใจ
38. นายปรินทร
แห้วสันติ
16. ด.ช. ณัช
กอตระกูลสิน
39. นายพรรณกวี
ราวกลาง
17. ด.ช. ณัฐนันท์
ขวัญวงศ์
40. นายศรัณย์
คาไทย
18. ด.ช.ทิวัตถ์
ทาจุมปู
41. น.ส.จิรวดี
สิงห์ตระหง่าน
19. ด.ช.ปรัชพงศ์
ส่องสว่าง
42. ด.ญ.นลินรัตน์
กันทะรา
20. ด.ช. เฟื่องลาภ
ศรีกอน
43. น.ส.น้าทิพย์
มูลใจทราย
21. ด.ช. ภูริณัฐ
สงบ
44. น.ส.เบญญาภา
ชอบจิต
22. ด.ช.วรวิทย์
กาญจนา
45. น.ส.รัตนวดี
เพียรการ
23. ด.ช.ศุภกาญจน์
แจ่มจรัส

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูสร้อยทิพย์ แก้วหน่อ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ : เรียบเรียง

1. จัดจ้างครูต่างชาติชาวอเมริกันเจ้าของภาษาอังกฤษ คือ Mr. Christian Mc Grath สอนวิชาภาษาอังกฤษควบคู่กับครูคนไทย
ในทุกชั้นเรียน เพื่อให้โอกาสนักเรียนทุกคนได้สัมผัสกับเจ้าของภาษาและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ รวมทั้งได้เรียนรู้วัฒนธรรมจาก
เจ้าของภาษา ทาให้มีความกล้าแสดงออกทางด้านภาษาอังกฤษ เกิดความมั่นใจ และมีเจคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษมากขึ้น

2. ต้อนรับ Miss Zhou zhao hui นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน จากมหาวิทยาลัยไป่ซื่อ นครไป่ซื่อ เขตปกครองตนเองกวาง
สีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มาฝึกประสบการณ์สอนภาษาจีน ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 - 5 มีนาคม 2562
3. จัดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ตามกรอบ CEFR (The Common European Framework of Reference forLanguages)
เพื่อติดตามพัฒนาการความรู้ดา้ นภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนทุกคน ระหว่างวันที่ 20 - 27 มกราคม 2562

4.นักเรียนเป็นตัวแทนระดับจังหวัด เชียงราย
เข้าร่วมแข่งขัน ทักษะภาษาอังกฤษ ในงาน
มหกรรมความสามารถทางศิ ล ปหั ต ถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ
ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 22
- 24 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดพะเยา ได้รับ
รางวัลดังนี้
 รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขัน Multi skills competition ระดับชั้น ม.1-ม.3
เด็กหญิงทัศชญากานต์ ไชยเรืองเดช
 รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน Multi skills competition ระดับชั้น ม.4-ม.6
นางสาวพิชญาภา
สิทธิตัน

กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
ครูอมรรัตน์ อนุพงศานุกูล : เรียบเรียง

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วิชาภาษญี่ปุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้
การแข่งขันงานนิทรรศการภาษาญี่ปุ่น (นิฮงไซ) ครั้งที่ 13
จั ด โดยโปรแกรมวิ ช าภาษาญี่ ปุ่ น คณะมนุ ษ ยศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
เชียงราย
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง พร้อมเงินรางวัล
การแข่งขันถอดตัวอักษรคันจิให้เป็นฮิรางะนะ ประเภททีม
 นางสาวต้องกมล อุปการ ม 5/6
 นายพัชระ
โลกวิทลู ม 6/1
กิจกรรมการเขียนการ์ดอวยพรปีใหม่แบบญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสาร และจัดให้มีการแลกเปลี่ยน
การ์ดอวยพรปีใหม่กับเพื่อนในห้อง และนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
มีสื่อการสอนที่หลากหลายเน้นการสนทนาเป็นหลัก เพื่ อให้ผู้เรียนสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน พร้อมทั้งสอดแทรกเนื้อหา
ทางด้านวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น โดยมีเจ้าของภาษาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้โดยตรง เช่น การเล่นว่าวญี่ปุ่น การละเล่นวันปีใหม่
เทศการปาถั่ว การทาขนมญี่ปุ่น

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่น
Miss Maiko Tsukada จากโครงการ Nihongo Partner รุ่นที่ 6
ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพมหานคร

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูชัยนันท์ จินะพรม หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทานองสรภัญญะ ประจาปี พ.ศ.2562 ระดับจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 31
มกราคม 2562 ณ วัดเชตวัน (พระนอน) ตาบลรอบเวียง อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา
และเป็นตัวแทนจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมการประกวดระดับภาคคณะสงฆ์
1. ด.ช.จารุภัทร
ใจจง
ม.3/2
2. ด.ช.พลกฤษณ์
บุญมี
ม.3/2
3. ด.ช.สิรภพ
ควรสุวรรณ
ม.3/2
4. ด.ช.ชิติพัทธ์
กันชูลี
ม.3/3
5. ด.ช.ณัฎฐ์
สมหวัง
ม.3/3
6. ด.ช.ปรานต์วริศ
เจนกุลประสูตร ม.3/3
7. ด.ช.โชติอนันต์ทรัพย์ โสภาเคน
ม.3/3 ครูผู้ฝึกสอน นายชัยนันท์ จินะพรม

การแข่งขันในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ระหว่าง
วันที่ 21-23 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนจุนวิทยาคม อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
รางวัลเหรียญทองอันดับ 9 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. เด็กชายณัฎฐ์ สมหวัง
2. เด็กหญิงพลอยวรีย์ บุญมี
ครูผู้ฝึกสอน ครูประชา วงค์ศรีดา ครูบุษบา ปัดภัย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูสรัญทร ปุกคานวล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย : เรียบเรียง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
ได้ดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ปรากฏผลงานที่เกิดความภาคภูมิใจจานวนมาก สืบเนื่องจากการ
พัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ได้มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ การใช้สื่อที่มีประสิทธิภาพ
สื่อเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ฯลฯ มุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถทางภาษาไทยของนักเรียนซึ่งมีเป้าหมายสาคัญในการสร้างความรู้พื้นฐาน
เพื่อการศึกษาต่อในระดับสูง ดาเนินการทดสอบความสามารถของนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิเคราะห์ความสามารถด้านการอ่านของ
นั ก เรี ย นผ่ า นการสอบ PISA หรื อ โครงการประเมิ น ผลนั ก เรี ย น
นานาชาติ (Programme for International Student Assessment )
ซึ่ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ชี้ วั ด คุ ณ ภาพ การอ่ า น (Reading Literacy) ของ
กลุ่มนักเรียนอายุ 15 ปี ในวันที่ 26 พฤศจิกายน และวันที่ 24 ธันวาคม
2561 ทาให้ค้นพบทักษะเฉพาะทางภาษาไทยของนัก เรียนแต่ล ะคน
โดยประสบความสาเร็จในการนานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในเวทีต่างๆ
เช่น สถาบันภาษาไทย. หน่วยงานองค์กรการศึกษา ในการแข่ง ขัน
ระดั บ เขตพื้ น ที่ ระดั บ ชาติ รวมทั้ ง งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดพะเยา
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อกิจกรรม
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่
กาพย์ยานี 11 (6 บท) ม.1-ม.3
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่
โคลงสีส่ ุภาพ ม.4-ม.6
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6

รายชื่อนักเรียน
ด.ญ.พลอยลดา คาคณา
ด.ญ.กนกวรรณ จันทรเสนา
ด.ญ.พิชญาดา สุขประภาภรณ์
นายพีรกานต์ รัตนอุดทา
นายวีรภัทร ดากลาง
ด.ช.เขมชาติ พิทักษ์ยอด
น.ส.อรพิชญ์ ชัยภูวนารถ

รางวัลที่ได้รับ
ครูผู้ฝึกสอน
เหรียญทอง อันดับที่ 17 นางนันทวรรณ สามคา
เหรียญทอง
นางบัวตูม ออนตะไคร้
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1
เหรียญทอง อันดับที่ 5 นางบัวตูม ออนตะไคร้
เหรียญเงิน
ได้เข้าร่วม

นางนันทวรรณ สามคา
นางนันทวรรณ สามคา

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูมนัสชนก ตามวงค์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี : เรียบเรียง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการต่างๆ ดังต่อไปนี้

 นายภาคิน ศิวธรรมรัตน์ นักเรียนชั้นม.6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และทุนการศึกษา 40,000 บาท โปรแกรม
ถามตอบจากคลั ง ข้ อ มู ล วิ กิ พี เ ดี ย ภาษาไทย (Question answering program from Thai Wikipedia) จากการแข่ ง ขั น พั ฒ นา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC2019) ครั้งที่21 ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์
กรุงเทพมหานคร ครูที่ปรึกษา นายปรัชรัฏต์ ใจมา
 นายอัจฉริยะวิทย์ ตุรงค์สมบูรณ์ ม.5/1
 นายตุลธร
วงค์ชัย
ม.5/2
 นางสาวกัญญารัตน์ สุอา
ม.5/3
นักเรียนเข้าร่วมประกวดโครงการ NSC2019 ระดับภาคเหนือ ในวันที่
14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่
ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 9,000 บาท ชื่อผลงาน 21P23N0068
: ระบบตรวจจั บ น้้ า ขุ่ น และกั น น้้ า ขุ่ น เข้ า ท่ อ น้้ า ในบ้ า นอั ต โนมั ติ
Turbidity detection system and waterproof in water pipe
automatically ครูที่ปรึกษา นายชวลิต ธิจันดา

 นายพรหมชัย ชูแสง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 7
พร้อมเหรียญรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 2,000 บาท
 นายวุฒิกร ศรีศิริ ได้รับรางวัลชมเชยและเกียรติบัตร
การแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2019
ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล กรุงเทพมหานคร

กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุ ศึกษาและพลศึกษา
ครูวิชย์สิทธิ์บุญ ยุรี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา : เรียบเรียง

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 11 -15 มกราคม 2562
ณ โรงเรียนปล้องวิทยาคม และแข่งขันกรีฑา ในวันที่ 30 มกราคม 2562 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย ได้รับรางวัลดังนี้
 รองชนะเลิศ อันดับ 1 บาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีมหญิง
 รองชนะเลิศ อันดับ 2 ฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีมชาย
 ชนะเลิศ
1. ถ้วยรวมกรีฑา รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
2. พุ่งเหลน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
3. วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
4. วิ่ง 4x400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
 รองชนะเลิศ อันดับ 1
1. วิ่ง 4x400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
2. วิ่ง 4x400 เมตร รุ่นไม่จากัดอายุ ชาย,หญิง
3. ทุ่มน้าหนัก รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
 รองชนะเลิศ อันดับ 2
1. วิ่ง 1500 เมตร รุ่นไม่จากัดอายุ หญิง
2. วิ่ง 4x100 เมตร รุ่นไม่จากัดอายุ ชาย
3. วิ่ง 400 เมตร รุ่นไม่จากัดอายุ ชาย
4. พุ่งแหลน รุ่นไม่จากัดอายุชาย

คนดีศรีจฬุ าภรณ์ฯ
ประจาปีการศึกษา 2561

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
นายชลน่าน ไชยรัตน์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
วัน/เดือน/ปีเกิด
30 มิถุนายน 2546
ชื่อบิดา
พ.ต.ท.นิรันดร์ ไชยรัตน์
อาชีพ รับราชการตารวจ
ชื่อมารดา
นางนิธินันทน์ ปัญจขันธ์
อาชีพ แม่บ้าน
ที่อยู่
บ้านเลขที่ 300/165 หมู่ 9 ตาบลรอบเวียง อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
วิชาที่ชอบเรียน
ภาษาอังกฤษ
คติประจาใจ
ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสาเร็จอยู่ที่นั่น
ประวัติการศึกษา
ระดับอนุบาล
โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น อ.เมือง จ.เชียงราย
ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น อ.เมือง จ.เชียงราย
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย
เกียรติประวัติและผลงานดีเด่น
- ปีการศึกษา 2557 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิชาภาษาอังกฤษ การสอบแข่งขันคนเก่งท้องถิ่น
- ปีการศึกษา 2558 ได้คะแนนสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ 100 คะแนน
- ปีการศึกษา 2560 ได้รับรางวัลชมเชย วิชาภาษาอังกฤษ การสอบแข่งขันโครงการเพชรล้านนา ปีการศึกษา 2560
- ปีการศึกษา 2561 ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 5-12 สิงกหาคม 2561 ณ สถาบัน KOSEN
ประเทศญี่ปุ่น โครงการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนศึกษาต่อสาหรับนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ไปศึกษาต่อ ณ National Institute of Technology (KOSEN)
ประเทศญี่ปุ่น

คนดีศรีจุฬาภรณ์ฯ
ประจาปีการศึกษา 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายปรัชญา แสงเพชร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
วัน/เดือน/ปีเกิด 4 เมษายน 2543
ชื่อบิดา
นายบุญเลิศ แสงเพชร
อาชีพ ชาวประมง
ชื่อมารดา
นางสมหมาย ไชยวรรณ์
อาชีพ ชาวนา/รับจ้างทั่วไป
ที่อยู่
บ้านเลขที่ 156 หมู่ 17 ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
วิชาที่ชอบเรียน สังคมศึกษา ภาษาไทย ชีววิทยา
คติประจาใจ
ทาวันนี้ให้ดีที่สุด แล้วอย่าหยุดถ้าไม่ถึงจุดที่ฝัน
ความสามารถพิเศษ ร้องเพลง, เมโลเดียน, กีฬาเปตอง, กีฬาแบดมินตัน
ประวัติการศึกษา
ระดับอนุบาล
โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร (แก้วสุวรรณประสิทธิ์) ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร (แก้วสุวรรณประสิทธิ์) ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนโรงเรียนเทิงวิทยาคม ต.เวียง อ.เทิง
จ.เชียงราย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
เกียรติประวัติและผลงานดีเด่น
- ได้เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายเส้นทางสู่นักเขียน ตามโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพการใช้ภาษาไทยขั้นสูง และได้รับรางวัลนักเขียนยอดเยี่ยม ประเภทสารคดี
- เข้าร่วมอบรมตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาในการป้องกันปัญหา การกระทาผิดของเด็กและเยาวชน อบรมเครือข่าย
นักเรียนแกนนาในการป้องกันปัญหายาเสพติดและการกระทาผิดของเด็กและเยาวชน
- ได้ผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นานักเรียน งานส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน
- เป็นผูม้ ีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับดีเยี่ยม ประการที่ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- ได้เป็นอาสาในการเก็บกล่อง UHT และขวดพลาสติก โครงการ PCCCR Green Roof
- เป็นผู้ช่วยค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (รุ่นที่ 7 ค่าย 5) GENIUS MATH-SCIENCE CAMP 2016
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ม.4-6
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด The English Skit Performance 2017
- ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ ม.4-6
- ผ่านการอบรมค่ายพัฒนาภาวะผู้นา
- ผ่านการอบรมค่ายพัฒนาประสิทธิภาพผู้นานักเรียน กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
- ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการสภานักเรียนสร้างสรรค์ทักษะชีวิต น้อมนาคุณธรรมสู่คนดีของแผ่นดิน
- ผ่านการอบรมโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์สร้างสรรค์สู่ต้นกล้าแห่งความดี
- ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67
- ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 38 กลุ่มเด็กและเยาวชน และ 1 ใน 115 สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ดารงตาแหน่งผู้แทนกลุ่มเด็ก และเยาชน
ด้านเครือข่ายสภานักเรียน องค์การนิสิต นักศึกษา
- ได้เข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย รุ่นที่ 1 ประจาปี 2561
- เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการประชุมเชิงวิชาการ Thailand Japan Student
Science Fair 2018
- เข้าเฝ้าถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2561
- ได้รับเกียรติบัตรในการปฏิบัติหน้าที่ประธานสภานักเรียน ประจาปีการศึกษา 2560
- ได้รับโล่เกียรติคุณในการปฏิบัติหน้าที่ประธานสภานักเรียน ประจาปีการศึกษา 2560
- ได้เข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขานวัตกรรม ประเภทโปสเตอร์ ในงาน PCC Science Math Technology and Innovation Symposium 2018
- ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนคนดี ประจาปี 2561 ประเภทเยาวชนผู้มีความเสียสละช่วยเหลือสังคมและความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
จัดโดย มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ศูนย์คนดีศรีแผ่นดิน

