QR CODE รายงานการประเมินตนเอง (SAR)

คำนำ
รายงานการประเมิน ตนเองของสถานศึก ษา (Self - Assessment Report : SAR) ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เชียงราย จังหวัด เชียงราย เป็นการสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้แก่ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของ
ผู้เรียน มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมาตรฐานที่ ๔ ความเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กฎกระทรวงประกาศพุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่นำเสนอถึงระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามบริบทของโรงเรียน ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จุดเด่น จุดพัฒนา และแผนงาน/แนวทาง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น ตลอดจนความโดดเด่น/จุดเน้นของสถานศึกษา โดยรายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษาได้ผ ่านการพิจ ารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้น พื้ น ฐาน
เรียบร้อยแล้วในคราวประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔
ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู บุค ลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัดและ
ผู้เกี่ยวข้อง ที่ให้ความสำคัญ และให้ความร่วมมือทุกขั้นตอนของการเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สามารถ
นำผลการประเมินมาจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้มีความสมบูรณ์
และนำไปเสนอหน่วยงานต้น สังกัด ผู้ที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รายงานการประเมิน ตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของสถานศึกษาฉบับนี้ จะเป็น ประโยชน์ต่อสถานศึกษา
หน่วยงานต้นสังกัดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
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๑.๓ ข้อนักเรียน……………………………………………………………………………………………….… ๑๗
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๑.๕ ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค……………………………………………… ๒๒
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๒. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
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๒.๑.๓ ผลการประเมินระดับสถานศึกษา…………………………………………………………. ๓๐
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มาตรฐานที่ ๔ ความเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
ตามมาตรฐานการศึกษา…………………………………………………………………….. ๑๘๗
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๓. ตารางวิเคราะห์ค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๔. ประกาศค่าเป้าหมายตามมาตรฐานระยะเวลา ๕ ปี
๕. ประกาศแต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการค่าเป้าหมายแผนพัฒนาการศึกษา
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ข้อมูลครูและบุคลากร………………………………………………………………………………………….
ข้อมูลนักเรียน.................................................................................................................
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เปิ ด สอนตั้ ง แต่ ร ะดั บ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๑ ถึ ง ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๖ โรงเรี ย น
วิ ท ยาศาสตร์ จุ ฬ าภรราชวิ ท ยาลั ย เชียงรายมีเนื้อที่ ๑๖๙ ไร่ ๒ งาน ๘๖ ตารางวา มีเขตพื้นที่บริการ ๘ จังหวัด
ภาคเหนือตอนบนได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดแพร่
จังหวัดน่าน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
ปญฺญายตฺถํ วิปสฺสติ “คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา”
รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสารงานพระราชดำริ

จภ.ชร.
PCCCR
น้ำเงิน – แสด
ต้นแคแสด
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๑๐

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ห้าแยกพ่อขุน
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๑๑

โรงเรีย นวิทยาศาสตร์จ ุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้รับประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จังหวัด
เชี ย งราย” ต่ อ มามี ป ระกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารลงวั น ที ่ ๒๙ ธั น วาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้ เ ปลี ่ ย นชื ่ อเป็ น
“โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย”และ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้
เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย”

อนึ่ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เป็น ๑ ใน ๑๒ โรงเรียนที่กรมสามัญศึกษา
จั ด ตั ้ ง ขึ ้ น เพื ่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ เนื ่ อ งในวโรกาสที ่ ส มเด็ จ พระเจ้า น้อ งนางเธอ เจ้ า ฟ้ า จุ ฬ าภรณวลั ยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๓ รอบ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์การจัดตั้ง เพื่อสนับสนุนและผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม สนองตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงมุ่งมั่นส่งเสริมคุณภาพชีวิตในด้านความเป็นอยู่ และการศึกษาของ
ประชาชนโดยเฉพาะในท้องถิ่นห่างไกลโดยให้โอกาส แก่เยาวชนที่มีความสนใจ และมีความสามารถด้านนี้ตั้งแต่
เยาว์วัย ปัจจุบันเป็นโรงเรียนที่อยู่ ในแผนและยุทธศาสตร์สำหรั บนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้ าน
วิทยาศาสตร์โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราวิทยาลัย เชียงราย ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ของตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย บริเวณบ้านป่ายางมนเป็นที่ตั้งโรงเรียนมีเนื้อที่ ๑๔๙ ไร่ ๒ งาน ๘๖ ตารางวา โดยความร่วมมือจากนายบุญ
ธรรม กันทาสุวรรณ กำนันตำบลรอบเวียง นายศรีพงษ์ อยู่มั่น นายอำเภอเมืองเชียงราย
ดร.เฉลิมชัย รัตนประยูร ผู้อำนวยการการสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย ภายใต้การกำกับดูแล และเห็นชอบ
ของนายคำรณ บุญเชิด ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ดังนี้
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๑๒

 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ ๓ รอบ
 เพื ่ อ เป็ น สถานศึ ก ษาในระดั บ มัธ ยมศึ ก ษาที ่ ฝ ึ ก ทั ก ษะความรู ้ค วามสามารถของนั ก เรีย นด้าน
วิ ท ยาศาสตร์ เ ทคโนโลยี แ ละสิ ่ ง แวดล้ อ ม ตั ้ ง แต่ ว ั ย เยาว์ ซ ึ ่ ง เป็ น การเตรี ย มบุ ค ลากรไว้ ร องรั บ โครงการ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
 เพื ่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ น ั ก เรี ย นที ่ เ รี ย นดี มี ค วามสามารถทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเท คโนโลยี
ได้มีโอกาสเพิ่มมากขึ้น ในการเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาและได้พัฒนาความรู้พื้นฐานในด้านนี้อย่างเข้มข้น
นำไปสู่การแก้ปัญหาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ได้ผลอย่างแท้จริง
 เพื ่ อ เป็ น สถานศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมตั ว อย่ า ง ในด้ า นการฝึ ก อบรมนั ก เรี ย นให้ เ ป็ น กุ ล บุ ต ร
กุลสตรีที่เพียบพร้อมด้วยจริยธรรมสามารถพึ่งพาตนเองได้และเป็นประโยชน์ต่อสังคม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ดำเนินการรับนักเรียนครั้งแรกในชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑ และ ๔ ชั้นละ ๑ ห้องเรียน รวม ๒ ห้องเรียน เปิดเรียนวันแรกเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งใน
ขณะนั้นอาคารเรียนและอาคารประกอบต่าง ๆ อยู่ในระหว่างการก่อสร้างโรงเรียน จึงขออนุญาตใช้สถานที่เรียน
ชั่วคราวที่สถาบันราชภัฏเชียงราย ๑ ปีการศึกษา และเมื่อภารเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๓๘ ได้ขอเช่าอาคาร
คริสตจักรภาคที่ ๒ เชียงราย เป็นสถานที่เรียนและได้ย้ ายมาเรียนในสถานที่ปัจจุบัน เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๓๘ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เป็นโรงเรียนสหศึกษา ในรูปแบบพักประจำ
มีการเรียนการสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ต่ อมาในปี การศึ กษา ๒๕๕๐ กลุ ่ มโรงเรี ยนวิ ทยาศาสตร์ จ ุ ฬาภรณราชวิ ทยาลั ย ทั ้ ง ๑๒ โรงทั ่ วประเทศ
ได้ร่วมมือกับสำนักคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ต้นแบบของรัฐแห่งแรกที่มุ่งเน้นการผลิตนักวิจัย นักประดิษฐ์ และนักคิดค้นด้านวิทยาศ าสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับนักวิจัย นักประดิษฐ์ และนักคิดค้นชั้นนำของนานาประเทศ แต่เนื่องด้วย
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สามารถผลิตนักเรียนได้เพียงปีละ ๒๔๐ คน ซึ่งมีจำนวนไม่เพียงพอ จึงได้เปิดห้องเรียน
วิ ท ยาศาสตร์ ใ นโรงเรี ย นวิท ยาศาสตร์ จ ุ ฬ าภรณราชวิ ท ยาลั ย ทั ้ ง ๑๒ แห่ ง นั ก เรี ย นจำนวน ๒๘๘ คนโดย
นอกเหนือจากนักเรียนที่ร่วมโครงการในห้องเรียนวิทยาศาสตร์แล้ว นักเรียนทุกคนก็ได้รับการเรียนการสอนและ
การประเมินผลเฉกเช่นเดียวกัน
ปั จ จุ บ ั น โรงเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ จ ุ ฬ าภรณราชวิ ท ยาลั ย เชี ย งราย ได้ ร ั บ การพั ฒ นาเป็ น โรงเรี ยน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งมี กระจายอยู่ในทุกภูมิภาค
ทั่วประเทศ โดยเน้นการให้โอกาสกับผู้มีความสามารถพิเศษที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในภูมิภาคนั้น ๆ นอกจากนี้เพื่อเป็นฐาน
ในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้มีปริมาณและคุณภาพสอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ ที่สามารถทำการวิจัย

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๑๓

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์/เป้าหมาย กลยุทธ์ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์
วิสัยทัศน์ (Vision) โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำ บ่มเพาะผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษา เพื่อมุ่งมั่นสู่การเป็น นักวิจัย
นักประดิษฐ์ และนักนวัตกรรม เพียบพร้อมคุณธรรมจริยธรรม น้อมนำงาน
พระราชดำริ สามารถสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
พันธกิจ
(Mission)

๑. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานการศึกษาของชาติ
๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้มีคุณภาพระดับสากล
๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตวิญญาณของการเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น และ
มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศชาติ
๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำงานพระราชดำริ
มีความเป็นไทยมีสุขพลานามัยที่ดี และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๕. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ

เป้ประสงค์/
เป้าหมาย(Goal)

๑. เพื่อสนับสนุนและผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม ตามพระราชประสงค์
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่เรียนดี มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และพัฒนาความรู้พื้นฐานในด้านนี้อย่างเข้มข้น
นำไปสู่การแก้ปัญหาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ได้ผลอย่างแท้จริง
๓. เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี มีปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถดำรงตน
อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนากระบวนการสรรหาและการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่การเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์นักคิดค้น
และนักพัฒนานวัตกรรมสู่สากล
กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อจัดการศึกษาสำหรับ
นักเรียนที่มีความเป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการและเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการ

เอกลักษณ์
อัตลักษณ์

แหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
มีภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิฐาน
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๑๔

การเข้าร่วมโครงการ/กิ จกรรมตามนโยบายหน่ วยงานต้นสังกัด/หน่ วยงานอื่นๆ
๑. โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
๒. โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ
๓. โรงเรียนสวนพฤษศาสตร์
๔. โรงเรียนสีขาว
๖. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
๗. โรงเรียนสุจริต
๘. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One) (สป.)
๙. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (สป.)
๑๐. โครงการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สพฐ.)
๑๑. โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) (สพฐ.)
๑๒. โครงการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา (สสวท.)
๑๓. โครงการปรับการเรียนเปลี่ยนวิธีการสอนของครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (สสวท.)
๑๔. โครงการบูรณาการการยกระดับการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน ที่มีความสามารถพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากล (สสวท.)
๑๕. สถานศึกษาพอเพียง
๑๖. โครงการ “โรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัย ไร้มลพิษ”
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๑๕

๑.๒ ข้อมูลครูและบุคลากร
ตาราง จำนวนผู้บริหารสถานศึกษา
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
๑.
ดร.เฉลิมชัย รัตนประยูร
๒๗ ก.ค ๒๕๓๖ – ๑๓ ม.ค ๒๕๓๗
๒.
นางกัลยาณีย์ สินสกุล
๑๔ ม.ค ๒๕๓๗ – ๒๖ ส.ค ๒๕๓๙
๓.
นายศรีวรรณ ปินใจ
๒๖ ส.ค ๒๕๓๙ – ๑ ก.พ ๒๕๔๔
๔.
นายอุทิศ สิทธิยศสมบัติ
๑ ก.พ ๒๕๔๔ – ๗ พ.ค ๒๕๔๖
๕.
นายทวีศักดิ์ พิพัฒนาศักดิ์
๗ พ.ค ๒๕๔๖ – ๔ ม.ค ๒๕๕๐
๖.
นายกิตติโชต ห้อยยี่ภู่
๕ ม.ค ๒๕๕๐ – ๓๐ ก.ย ๒๕๕๑
๗.
นายซันฟา ธโนปจัย
๔ ม.ค ๒๕๕๑ – ๓๐ ก.ย ๒๕๕๒
๘.
นางสาวจีรพรรณ อุดมลาภ
๗ ม.ค ๒๕๕๒ – ๓๐ ก.ย ๒๕๕๔
๙.
นายการันต์ จันทรานันต์
๗ ต.ค ๒๕๕๔ – ๓๐ ก.ย ๒๕๕๘
๑๐.
นายสุเมธ เจตปิยะวัฒน์
๓ ธ.ค ๒๕๕๘ – ๓๐ ก.ย ๒๕๕๙
๑๑.
นายประดิษฐ์ โพธิกลาง
๙ ม.ค ๒๕๖๐ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓
๑๒.
ดร.วันสว่าง สิงห์ชัย
๑๕ ม.ค ๒๕๖๔ – ปัจจุบัน
ตาราง จำนวนบุคลากร
บุคลากร
ผู้บริหาร
ครูผู้สอน
พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อื่น ๆ
(ทั้งหมด)
๑๖๓
๕
๖๐
๗
๔
๘๗
ตาราง วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร
บุคลากร
จำนวน
การศึกษา
ปวส.
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
๑
๑
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
๔
๓
๑
ครูผู้สอน
๖๐
๑๓
๔๗
พนักงานราชการ
๗
๗
ครูพิเศษ
๔๗
๑
๔๓
๓
ลูกจ้างประจำ
๓
ลูกจ้างชั่วคราว
๔๑
รวม
๑๖๓
๑
๖๓
๕๓
๒
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๑๖

ตาราง สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน
สาขาวิชา

จำนวน(คน)

๑. บริหารการศึกษา
๒. คณิตศาสตร์
๓. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ
๔. ภาษาไทย
๕. ภาษาอังกฤษ
๖. สังคมศึกษา ฯ
๗. การงานอาชีพ
๘. อื่น ๆ

๕
๙
๑๙
๕
๙
๘
๓
๗

ภาระงานสอนเฉลี่ย
ของครู ๑ คน
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
๑๗.๕๐
๑๓.๕๐
๑๗.๗๓
๑๖.๒๑
๑๒
๑๒
๑๗.๐๐
๑๘.๕๐
๑๕.๕๖
๑๓.๐๙
๑๓.๓๓
๑๑.๗๗
๑๔
๑๘

๑.๓ ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓ รวม ๗๑๐ คน
ระดับ
ชั้นเรียน

จำนวน
ห้องเรียน

ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔
ม.๕
ม.๖
รวม

๔
๔
๔
๖
๖
๖
๓๐

จำนวนนักเรียน
ชาย
หญิง
๓๘
๕๙
๓๗
๕๖
๔๒
๕๑
๕๗
๘๗
๔๙
๙๔
๔๘
๙๓
๒๗๑ ๔๔๐

รวม

เฉลี่ยต่อห้อง
(คน/ห้อง)

๙๗
๙๓
๙๓
๑๔๔
๑๔๒
๑๔๑
๗๑๐

๒๔
๒๔
๒๔
๒๔
๒๔
๒๔
-
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หมายเหตุ

๑๗

๑.๔ ข้อมูลอาคารสถานที่
๑.๔.๑ อาคารสถานที่ในสถานศึกษาทุกแห่งอยู่ในสภาพที่สะอาดปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาให้มี
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ถูกสุขลักษณะ มีความมั่นคงแข็งแรง อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกมีปริ มาณที่
เพียงพอเพียงต่อการใช้ โดยวิธีดำเนินการ ดังนี้
ขั้นวางแผน ฝ่ายบริหารประชุมคณะครูเพื่อร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาการใช้และพัฒนา
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก ศึกษาข้อมูลแหล่งเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้เพื่อวางแผนการจัดห้องเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก กำหนดมาตรการในการดูแล การให้บริการ
ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกและแต่งตั้งคณะกรรมการห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก โดยกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างเหมาะสมชัดเจน
ขั้นดำเนิน การ จัดทำห้องห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล ถูก
สุขลักษณะ มีความมั่นคงแข็งแรง เช่น ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ
ทางวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการทุกห้อ ง มีการบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัย เช่น อุปกรณ์ป้องกันภัย ระบบระบายอากาศเสีย อุปกรณ์ชะล้างร่างกาย เครื่องมือปฐมพยาบาล เป็นต้น
และมีการจัดการของเสียที่เกิดจากทดลองของห้องปฏิบัติการ ถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักวิชาการจัดให้มีห้องพยาบาลที่ได้
มาตรฐาน เป็นแหล่งให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน มีเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ให้บริการอย่างเพียงพอ เช่น เตียงนอน เครื่องวัดไข้ยารักษาอาการเบื้องต้น อุปกรณ์ทำแผล เครื่องวัดดัชนีย์
มวลกาย เครื่องชั่งน้ำหนัก เป็นต้น มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ได้แก่ น้ำหนัก ส่วนสูง การทดสอบสมรรถภาพ
การทดสอบไอคิว การเจ็บป่วยและการรักษา สามารถนำข้อมูลมาวางแผนพัฒนาโครงการ/กิจกรรมด้านสุขภาพ
เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยที่เหมาะสม จัดให้มีเจ้าหน้าที่พยาบาลที่มีความรู้ด้านสาขาสาธารณสุขโดยตรง ให้บริการ ๒๔
ชั่วโมง ทุกวัน
๑.๔.๒ จำนวนอาคารเรียนและอาคารประกอบเพียงพอกับการใช้งาน
ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ เป็นโรงเรียนแบบพักประจำ มีเขตพื้นที่บริการ ๘ จังหวัดภาคเหนือ ตอนบน
ได้แก่ เชียงราย พะเยา เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ ๓๔๕ หมู่ ๒ ตำบล
รอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่รวม ๑๔๙ ไร่โดยประมาณ มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ ดังนี้
๑) อาคารเรียน จำนวน ๓ หลัง แบ่งเป็น
(๑) อาคารสำนักงาน ๑ หลัง
(๒) อาคารเรียน ๔ ชั้น ห้องเรียน จำนวน ๓๐ ห้อง ห้องทำงานครู ๒ ห้อง
(๓) อาคารเรีย น ๓ ชั้น ประกอบด้ว ย จำนวนห้องปฏิบัติการพิเศษ เฉพาะรายวิช า ได้แก่ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๘ ห้อง ห้องปฏิบัติการทางภาษา ๑ ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ ๒ ห้อง ห้องทำงานครู ๓
ห้อง ห้องเรียนรวม ๑ ห้อง
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๑๘

๒) อาคารประกอบ จำนวน ๑๔ หลัง แบ่งเป็น ดังนี้
(๑) อาคารกิจการนักเรียน ๑ หลัง
(๒) อาคารศูนย์กีฬา ๑ หลัง
(๓) อาคารหอประชุม ห้องสมุด ๑ หลัง
(๔) อาคารพยาบาล ๑ หลัง
(๕) โรงฝึกงานเกษตร-อุตสาหกรรม ๑ หลัง
(๖) โรงฝึกงานคหกรรม ๒ หลัง
(๗) อาคารศิลปะ ๒ หลัง
(๘) สหกรณ์ ร้านค้า ๑ หลัง
(๙) โรงครัว ๑ หลัง
(๑๐) โรงน้ าดื่ม ๑ หลัง
(๑๑) โรงเก็บอุปกรณ์ ๑ หลัง
(๑)๒ โรงซักรีด ๑ หลัง
(๑๓) ป้อมยาม ๑ หลัง
๓) บ้านพักนักเรียน จำนวน ๖ หลัง แบ่งเป็น บ้านพักหญิง ๔ หลัง บ้านพักชาย ๒ หลัง
๔) บ้านพักครู ๑๐ หลัง
๕) บ้านพักภารโรง ๖ หลัง
๖) ห้องน้ำ -ห้องส้วม ๔ หลัง
๗) โรงจอดรถ ๓ โรง
๘) สนามฟุตบอล ๑ สนาม
๙) สนามฟุตซอล ๑ สนาม
๑๐) สนามเปตอง ๑ สนาม
๑). สนามเทนนิส ๓ สนาม
๑๒) อาคารเทเบิลเทนนิส ๑ หลัง ( ๕ สนาม)
๑๓). สนามบาสเกตบอล ๒ สนาม
๑๔) สนามวอลเล่ย์บอล ๒ สนาม
๑๕) สนามเซปักตะกร้อ ๒ สนาม
๑๖) สนามแบดมินตัน ๔ สนาม
การจัดเตรียมอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการอาคารสถานที่ได้อย่างเหมาะสม
จั ด หาอุ ป กรณ์ แ ละสิ ่ ง อำนวยความสะดวกมี ป ริ ม าณเพี ย งพอพร้ อ มใช้ ง านในห้ อ งเรี ย นและ
ห้องปฏิบัติการทุกห้องเรียน เช่น อุปกรณ์ทดลองทางวิทยาศาสตร์ เครื่องโปรเจ็คเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์
1.

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
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๑๙

การจัดให้มีพื้นที่ อุปกรณ์ ในการออกกำลังกายทั้งในร่มและกลางแจ้ง ที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย
การจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา
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๒๐

ห้องปฏิ บตั ิ การต่างๆ

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ครูใช้วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีและการสื่อสาร

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ห้องปฏิบัติการ Machine Shop

นักเรียนใช้อุปกรณ์ในการสื่อสาร

ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์

ห้อง Server
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๒๑

ห้องพยาบาล

ห้องพยาบาลมีเจ้าหน้าที่ประจำคอยบริการแก่นักเรียนและคณะครู บุคลากรในโรงเรียน

๑.๕ ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค
จุดบริการน้ำดื่มที่อยู่ตามบริเวณจุดต่างๆ เพื่อบริการ
ให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

จัดสร้างโรงจอดรถของครู บุคลากร และลานพักผ่อน
พร้อมทั้งโต๊ะม้านั่งให้แก่นักเรียนเพิ่มขึ้น

ลานพักผ่อน มีโต๊ะม้านัง่ ให้บริการแก่นกั เรียน
ครู และบุคลากรได้อย่างเพียงพอ

จัดสร้างศูนย์อาหารเพือ่ ให้บริการแก่นกั เรียน
คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา
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๒๒

ศูนย์อาหารเพือ่ ให้บริการแก่นกั เรียน
และผูป้ กครอง

จัดสร้างหลังคาคลุมทางเดิน(Cover way)
ในโรงเรียน 3 จุด

อาคารประกอบ (หอประชุม โรงอาหาร
โรงฝึกงาน ) ได้รบั การปรับปรุงและซ่อมแซม

พัฒนาภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้ร่มรื่นด้วยการตกแต่ง
ต้นไม้ การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ จัดสวนหย่อมบริเวณ
หน้าอาคารทุกหลัง และจัดลานนังพั
่ กผ่อน
กระจายหลายจุด
พัฒนาภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้ร่มรื่นด้วยการตกแต่ง
ต้นไม้ การปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ จัดสวนหย่อมบริเวณ
หน้าอาคารทุกหลัง และจัดลานนังพั
่ กผ่อน
กระจายหลายจุด

ป้ อมยามการดูแลความปลอดภัยในโรงเรียน

การติดกล้องวงจรปิดตามสถานที่ต่าง ๆ
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๒๓

๑.๖ ข้อมูลงบประมาณ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มีการบริหารงบประมาณ เพื่อประโยชน์ต่อการ
พัฒนานักเรียนอย่างเหมาะสมและเพีย งพอ มุ่งเน้นผลงานคือ คุณภาพนักเรียนเป็นสำคัญมีแผนการติ ดตาม
ควบคุมการใช้งบประมาณอย่างชัดเจน มีการรายงานผลการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบและตรวจสอบได้รวมทั้ง
มีการจัดบริการและสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาตามความเหมาะสม และจัดได้ทั่วถึง
๑.๖.๑ การจัดหางบประมาณได้อย่างเพียงพอ
โรงเรียนได้รับงบประมาณจาก สพฐ. สำหรับนักเรียน โครงการกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย ได้รับงบประมาณจากรัฐบาล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สำหรับนักเรียน และได้รับงบสนับสนุนโครงการ
ตามวัตถุประสงค์จากผู้ปกครอง และได้รับงบสนับสนุนโครงการตามวัตถุประสงค์จากสมาคมผู้ปกครอง สำหรับ
การสนับสนุนการบริหารจัดการ โรงเรียนมีแหล่งที่มาของงบประมาณชัดเจน มีเงินงบประมาณเพื่อการพัฒนาใน
แต่ละปีค่อนข้างคงที่ เพียงพอที่จะบริหารงานได้ อย่างต่อเนื่อง มีการกำหนดนโยบายการใช้เงินในสัดส่ว นที่
เหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่นักเรียนส่วนใหญ่จะได้รับ โดยในแต่ละปีการศึกษาโรงเรียนได้รับงบประมาณ
เพื่อบริหารของโรงเรียนจากงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนจากรัฐบาล จากเงินงบประมาณนโยบายเรียน
ฟรี ๑๔ ปี และงบประมาณพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มีการจัดสรรงบประมาณไว้ใช้
สำหรับค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ ค่าจ้างครู ค่าใช้สอยไปราชการ ค่ากระดาษ
(รายรับ - รายจ่าย) มาแบ่งโดยใช้อัตราส่วน ๖๐: ๓๐:๑๐ (วิชาการ: บริหาร ๓ กลุ่ม : สำรอง)
ภาคผนวก หน้า ๒๙๔ QR CODE แสดงแผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานแผนงาน/งบประมาณ)
๑.๖.๒ มีแผนติดตาม ควบคุมการใช้งบประมาณอย่างชัดเจน
โรงเรียนมีระบบการควบคุมการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบ
ภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี มีการรายงานการจัดกิจกรรมเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม มีการนำเสนอ
SAR เพื่อประชาพิจารณ์ในการประชุมครู โดยมีแผนการควบคุม ติดตามการใช้งบประมาณ ให้การใช้งบประมาณ
ทั้งหมดเป็น ไปตามแผนใช้อ ย่า งประหยัดและเกิดประโยชน์อ ย่า งคุ้ม ค่ า โดยโรงเรียนมีแผนการใช้ เงิ น ตาม
ปีงบประมาณ และตรวจสอบการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส มีการติดตามโครงการรายไตรมาส ซึ่งทำให้การ
ดำเนินกิจกรรม/โครงการ การใช้เงินงบประมาณของกิจกรรม/ โครงการเป็นไปอย่างมีระบบ และมีสรุปผลการใช้
งบประมาณ จัดทำรายงานกิจกรรม/ โครงการ รวมทั้งประเมินผลกิจกรรม/ โครงการ
๑.๖.๓ มีการจัดทำบัญชีการใช้งบอย่างเป็นระบบ เป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้ตลอดเวลา
โรงเรี ย นมี ก ารจั ด ทำบั ญ ชี ก ารใช้ ง บอย่ า งเป็ น ระบบเป็ น ปั จ จุ บ ั น และตรวจสอบได้ ต ลอดเวลา
ใช้ โ ปรแกรม ในการจั ด ทำบั ญชี มี คณะกรรมการเก็ บรั กษาเงิ น มี การรายงานการรั บ-จ่ ายเงิ นประจำเดื อนเสนอ
โรงเรียน สำนักงานการศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย และ สำนักงานจรวจเงินแผ่นดิน และมีการรายงานผลการใช้งบประมาณ
ตามความเป็นจริง ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน การใช้งบประมาณสอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนด โรงเรียนมีการ
จัดทำรายงานกิจกรรม/ โครงการ และมีการรายงานผลการใช้งบประมาณ ระบบบัญชีของโรงเรียนมีการสรุป
ยอดเงินคงเหลือประจำวัน มีการรายงานการเงินต่อคณะกรรมการตรวจสอบเงิน ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายในมาตรวจสอบระบบการเงิน ระบบบัญชีทุกปีการศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๒๔

๑.๖.๔ มีการใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โรงเรีย นมี ก ารจัด สรรงบประมาณเพื ่ องานปกติ ต่ อ เนื่ อ ง และงานโครงการพิเ ศษ ดังนี้ การเรี ย น
การสอน กิจกรรมพัฒ นาผู้เรียน ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ งานบุคคล งานหอพัก งบค่าลงทุน และงบกลาง
มีการชี้แจง เน้นย้ำในที่ประชุมครูทุกคนเรื่องการเบิกเงินหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ เพื่อให้ ปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ มีการประชุมคณะกรรมการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ เพื่อให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ โดยดำเนินการ
บริหารงานงบประมาณโดยใช้แผนปฏิบัติการประจำปี เป็นแนวทางในการบริหารด้านงบประมาณ มีการดำเนินการ
ตามแผน มีการมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน มีเจ้าหน้าที่
พัสดุ การเงิน และบัญชี ส่วนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างก็ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด ผล
การดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณก็เป็นไปตามแผนงาน โครงการ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และ
เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564

๑.๗ ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
๑. การให้บริการอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น โรงเรียน
มีการให้บริการ เช่น ให้บริการห้องประชุม อาคารศูนย์กีฬา สนามกีฬา ห้องเจ้าหน้าที่สอบ บรรจุครู ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ในการจัดกิจกรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย สถานที่ การจัดการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๒. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน ในการพัฒนาด้านต่างๆ ของ
สถานศึกษา การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาด้านต่างๆของ
โรงเรียน โดย การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในรูปแบบของผู้ปกครองเครือข่าย ในการมีส่วนร่วมพัฒนา แก้ปัญหา
ด้านการเรียนการสอน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อีกทั้งให้การสนับสนุนการบริหาร ส่วนคณะกรรมการ
สถานศึกษาได้มีบทบาทหน้าที่ ๆ ชัดเจน ในการให้คำปรึกษา กำหนดนโยบายการพั ฒนาโรงเรียนและการให้ความ
เห็นชอบเสนอแนะภาระหน้าที่ของโรงเรียนในการให้ความร่วมมือ และช่วยพัฒนา
๓. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของชุมชน เขตพื้น ที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น โรงเรียน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน เขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานอื่น เช่น กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ทาง
ศาสนา กิจกรรมวันสำคัญของไทย เช่น วันปิยะมหาราช วันพ่อแห่งชาติ (วันเฉลิมพระชนมพรรษา กิจกรรมเดิน
เทิดพระเกียรติ๑๒ สิงหาคม วันฉัตรมงคล กิจกรรมไหว้สาแม่ฟ้าหลวงของจังหวัด เชียงราย การเข้าร่วมกิจกรรม
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๒๕

กีฬาจังหวัด วันแม่ และการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อบต.บ้านป่ายางมน กิจกรรมหนึ่งห้องเรียน หนึ่งความดี กิจกรมวัยใส ใส่ใจสุขภาพ
ร่วมกับโรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร
๔. การสร้า งเครือข่า ยระหว่า งโรงเรีย นและชุมชนในการพัฒนาการศึกษา เครือข่ายโรงเรียน
มีการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนและชุมชนในการพัฒนาการศึกษา การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิทยากร
พิเศษ การใช้แหล่งเรีย นรู้และสถานประกอบการในท้องถิ่น โดยการจัดค่ายกับกลุ่มห้องเรียนวิทยาศาสตร์
ภาคเหนื อ ตอนบน โรงเรี ย นสั ง กั ด สำนั ก งานประถมศึ ก ษาเชี ยงราย โรงเรี ย นในสั ง กัด สำนั ก งานการศึ กษา
มัธยมศึกษา เชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงราย และหน่วยงานการศึกษาจาก
ประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ เป็นต้น โดยการทำข้อตกลง (MOU) ในการพัฒนาการศึกษาร่วมกันอย่างต่อเนื ่อ ง
(เอกสารอ้างอิง บันทึกการประชุม สารสนเทศโรงเรียน SAR ของ ครู/โรงเรียน บันทึกการเยี่ยมโรงเรียน และรูปภาพ)

๑.๘ ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
โรงเรี ย นมี ห ้ อ งสมุ ด มี พ ื ้ น ที ่ บ ริ ก ารจั ด เป็ น สั ด ส่ ว น พื ้ น ที ่ ป รั บ ซ่ อ มหนั ง สื อ มี บ รรณารั ก ษ์ ๓ คน
อำนวยความสะดวก ให้ผู้รับบริการ ทั้งเวลาราชการปกติและนอกเวลาราชการ คือ ภาคค่ ำ (๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.)
และวันเสาร์-อาทิตย์ (บริบทโรงเรียนเป็นโรงเรียนนักเรียนพักประจำ) มีหนังสือบริการ มีห้องบริการสื่อเทคโนโลยี
๒ ห้อง พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ๘๐ เครื่อง จัดให้มีห้องสมุดที่เป็นแหล่งสารสนเทศและความรู้เพื่อตอบสนองการ
เรียนรู้ของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง เช่น บริ การสารสนเทศแบบดิจิทัล มีหนังสือ
ให้บริการมากกว่า ๔ หมื่นเล่ม ทั้งหนังสือภาษาไทยและหนังสือภาษาอังกฤษ (Text books) เป็นต้น ห้องสมุด
มีนวัตกรรมการให้บริการ ยืม - คืนหนังสือแบบอัตโนมัติ และสามารถยืมหนังสือแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ห้องสมุด
(www.library.pcccr.ac.th) และจัดให้มีห้องสมุดประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
สามารถศึกษาความรู้ได้เฉพาะด้าน และจัดให้มีห้อง E - Library สืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ต เปิดให้บริการนักเรียน
ทุกวัน พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ ห้องสมุดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น. วันเสาร์
๑๓.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น. และวันอาทิตย์ ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

บริเวณด้านหน้าและด้านข้างหอสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก

แหล่งเรียนรู้ห้องสมุด ที่เป็นแหล่งเรียนรู้

แหล่งเรียนรู้ห้องสมุด ที่เป็นแหล่งเรียนรู้การพัฒนาสู่ระบบ ICT
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๒๖

ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา
๑. กิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
๑.๒ กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมไทย
๑.๓ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และ
หน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ
๒. กิจกรรมการประกวด/แข่งขันนอกสถานศึกษา ทางโรงเรียนได้สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อแสดงความสามารถทั้งด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดที่หลากหลาย ที่ได้
จากการฝึกฝน เรียนรู้ โดยเข้าร่วมกิจกรรมในระดับต่าง ๆ
๓. กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้จากการฟังวิทยากร มีการเชิญวิทยากรที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมาให้ความรู้ และประสบการณ์ทำงาน
๔. กิจกรรมที่นักเรียนได้ร่วมกันคิดกิจกรรมและเป็นผู้ดำเนินการ ทางโรงเรียนได้เปิดโอกาส ให้นักเรียน
ได้คิดและฝึกทักษะการจัดการ มีจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและกิจกรรมภายในโรงเรียน
๕. กิจกรรมเสริมความรู้ด้านงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกิจกรรมที่ตอบสนองต่อ
พันธกิจของโรงเรียนที่จะพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ไปสู่ความ
เป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น ด้านคณิศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
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๒๗

๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๒.๑.๑ ผลการประเมินระดับชาติ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๓ และ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๖
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ค่าเฉลี่ย
ของทั้ง ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของระดับประเทศ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีผลการทดสอบ
ทางการศึก ษาขั ้น พื้ น ฐานระดับ ชาติ (O-NET) ค่าเฉลี่ยของทั้ง ๕ กลุ่มสาระการเรีย นรู ้ส ู งกว่า ค่ าเฉลี่ ย ของ
ระดับประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓
ตาราง แสดงผลสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ O – NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย

ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียน
ประเทศ
๕๒.๖๓
๒๙.๔๕
๘๐.๕๔
๓๐.๐๔
๖๓.๘๘
๓๖.๑๐
๘๒.๕๐
๕๔.๔๒

ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรียน
ประเทศ
๖๓.๘๓
๓๓.๒๕
๗๘.๑๙
๒๖.๗๓
๔๖.๗๓
๓๐.๐๗
๗๙.๒๓
๕๕.๑๔

ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียน
ประเทศ
๗๖.๖๗
๕๔.๒๙
๗๐.๘๐
๒๕.๔๖
๕๐.๙๕
๒๙.๘๙
๖๕.๑๙
๓๔.๓๘

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๑๐๐.๐๐
๕๐.๐๐
๐.๐๐
ภาษาอังกฤษ
ปีการศึกษา ๒๕๖๑

คณิตศาสตร์
ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วิทยาศาสตร์

ภาษาไทย

ปีการศึกษา ๒๕๖๓
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๒๘

ตารางแสดง ผลสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ O - NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
รายวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ

ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียน
ประเทศ
๖๙.๘๑
๔๗.๓๑
๕๓.๘๙
๓๑.๔๑
๖๓.๕๒
๓๐.๗๒
๔๖.๘๖
๓๐.๕๑
๔๔.๙๔
๓๕.๑๖

ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรียน
ประเทศ
๖๑.๘๗
๔๒.๒๑
๔๗.๑๗
๒๙.๒๐
๕๔.๐๔
๒๕.๔๑
๔๓.๕๐
๒๙.๒๐
๔๖.๗๘
๓๕.๗๐

ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียน
ประเทศ
๖๖.๐๔
๔๔.๓๖
๔๘.๐๑
๒๙.๐๔
๕๖.๕๖
๒๖.๐๔
๕๔.๐๖
๓๒.๖๘
๔๔.๕๐
๓๕.๙๕

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๑๐๐.๐๐
๕๐.๐๐
๐.๐๐
ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

ปีการศึกษา ๒๕๖๑

คณิตศาสตร์

ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา"

ปีการศึกษา ๒๕๖๓

(ภาคผนวก QR CODE แสดงผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
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๒๙

๒.๑.๓ ผลการประเมินระดับสถานศึกษา
๑) ผลการประเมินตามตัวชี้วัด ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สรุปผลการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ภาคเรียนที่ ๒

ภาคเรียนที่ ๑
ระดับชั้น
รายวิชา
เกรดเฉลี่ย ระดับชั้น
ม.๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑
๓.๔๓
ม.๑
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑
๓.๓๒
ม.๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๓
๓.๔๙
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๓
๓.๖๐
ม.๓ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๕
๓.๗๔
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๕
๓.๗๗
สถิติเบื้องต้น
๓.๙๖
ม.๒

ม.๓

รายวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๒
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒
สถิติเบื้องต้น
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพีชคณิต
เปิดโลกคณิตศาสตร์ด้วยภาษาต่างประเทศ ๑
เปิดโลกคณิตศาสตร์ด้วยภาษาต่างประเทศ ๒
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๔
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๔
การแก้ปัญหาทางเรขาคณิต
เปิดโลกคณิตศาสตร์ด้วยภาษาต่างประเทศ ๑
เปิดโลกคณิตศาสตร์ด้วยภาษาต่างประเทศ ๒
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๖
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๖

เกรดเฉลี่ย
๓.๖๕
๓.๔๐
๔.๐๐
๓.๙๗
๔.๐๐
๔.๐๐
๓.๗๓
๓.๗๒
๓.๙๐
๔.๐๐
๔.๐๐
๓.๘๔
๓.๖๘

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ภาคเรียนที่ ๒
ภาคเรียนที่ ๑
ระดับชั้น
รายวิชา
ม.๑ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๑
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๑
ภาษาญี่ปุ่น ๑
ม.๒ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๓
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
ภาษาญี่ปุ่น ๒
ม.๓

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๕
ภาษาอังกฤษรอบรู้
ภาษาจีน ๒

เกรดเฉลี่ย ระดับชั้น
๓.๕๕
ม.๑
๓.๘๘
๓.๙๘
๓.๗๖
ม.๒
๓.๙๐
๓.๘๓
๓.๗๓
๓.๙๕
๔.๐๐

ม.๓

รายวิชา
เกรดเฉลี่ย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๒
๓.๗๓
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๒
๓.๙๗
ภาษาญี่ปุ่น ๒
๔.๐๐
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๔
๓.๗๖
ภาษาอังกฤษฟังพูด ๑
๓.๙๑
ภาษาญี่ปุ่น ๓
๓.๘๘
ภาษาจีน ๑
๓.๗๖
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๖
๓.๖๕
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ ๓.๕๕

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๓๐

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ภาคเรียนที่ ๒

ภาคเรียนที่ ๑
ระดับชั้น
รายวิชา
เกรดเฉลี่ย ระดับชั้น
ม.๑ วิทยาศาสตร์ ๑
๓.๖๒
ม.๑
เทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ ๑ ๓.๘๕
การสืบเสาะอย่างวิทยาศาสตร์
๓.๘๒
ม.๒ วิทยาศาสตร์ ๓
๓.๙๓
โครงงาน ๑
๓.๖๔
ม.๓ วิทยาศาสตร์ ๕
๓.๓๘
เทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ ๓ ๓.๘๔
การสื่อสารและการนำเสนอ
๓.๙๑
ม.๒

ม.๓

รายวิชา
วิทยาศาสตร์ ๒
เริ่มต้นกับโครงงาน
การออกแบบและเทคโนโลยี
หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์
ระบบหุ่นยนต์พื้นฐาน
คอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการนำเสนอ
วิทยาศาสตร์ ๔
เทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ ๒
โครงงาน ๒
เทคนิคปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น
คอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการนำเสนอ
วิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น
วิทยาศาสตร์ ๖

เกรดเฉลี่ย
๓.๕๗
๓.๙๒
๓.๙๙
๔.๐๐
๓.๘๐
๓.๘๐
๓.๕๐
๓.๘๐
๓.๘๖
๓.๘๓
๓.๕๐
๔.๐๐
๓.๙๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ภาคเรียนที่ ๑
ระดับชั้น
รายวิชา
ม.๑ ทัศนศิลป์ ๑
ม.๒
ม.๓

ภาคเรียนที่ ๒
รายวิชา
ดนตรี ๑
นาฏศิลป์ ๑
นาฏศิลป์ ๒
ทัศนศิลป์ ๒
ละครสร้างสรรค์
ดนตรีไทย
ทัศนศิลป์ ๓
ดนตรี ๓

เกรดเฉลี่ย
๒.๘๕
๔.๐๐
๓.๙๘
๓.๙๑
๔.๐๐
๔.๐๐
๓.๘๔
๓.๖๓

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๓๑

ดนตรี ๒
นาฏศิลป์ ๓

เกรดเฉลี่ย
๓.๗๐

ระดับชั้น
ม.๑

๓.๖๘
๔.๐๐

ม.๒

ม.๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ภาคเรียนที่ ๑

ภาคเรียนที่ ๒

ระดับชั้น
รายวิชา
เกรดเฉลี่ย ระดับชั้น
รายวิชา
เกรดเฉลี่ย
ม.๑ ภาษาไทย ๑(หลักการใช้ภาษาไทย ๑)
๓.๘๗
ม.๑ ภาษาไทย ๒ (วรรณคีวิจักษ์ ๒)
๓.๗๕
ม.๒ ภาษาไทย ๓(หลักการใช้ภาษาไทย ๒)
๓.๘๐
ม.๒ ภาษาไทย๔ (วรรณคดีวิจักษ์ ๒) ๓.๘๐
การเขียนเชิงวิชาการ
๓.๗๖
ม.๓ ภาษาไทย ๕ (หลักการใช้ภาษาไทย ๓)
๓.๘๒
ม.๓ ภาษาไทย ๖ (วรรณคดีกับชีวิต)
๓.๘๗
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ภาคเรียนที่ ๑
ระดับชั้น
รายวิชา
ม.๑ ประวัติศาสตร์ ๑
สังคมศึกษา ๑
พระพุทธศาสนา ๑
หน้าที่พลเมือง ๑
ม.๒ สังคมศึกษา ๓
ประวัติศาสตร์ ๓
พระพุทธศาสนา ๓
หน้าที่พลเมือง ๓
ม.๓ สังคมศึกษา ๕
พระพุทธศาสนา ๕
ประวัติศาสตร์ ๕
หน้าที่พลเมือง ๕
ท้องถิ่นศึกษา

ภาคเรียนที่ ๒
เกรดเฉลี่ย ระดับชั้น
๓.๘๑
ม.๑
๓.๔๗
๓.๙๖
๓.๙๙
๓.๗๓
ม.๒
๓.๘๕
๓.๙๒
๓.๙๔
๓.๙๘
ม.๓
๓.๘๕
๓.๙๗
๔.๐๐
๔.๐๐

รายวิชา
สังคมศึกษา ๒
พระพุทธศาสนา ๒
ประวัติศาสตร์ ๒
หน้าที่พลเมือง ๒
สังคมศึกษา ๔
พระพุทธศาสนา ๔
ประวัติศาสตร์ ๔
หน้าที่พลเมือง ๔
สังคมศึกษา ๖
สังคมศึกษา ๗
พระพุทธศาสนา ๖
ประวัติศาสตร์ ๖
หน้าที่พลเมือง ๖

เกรดเฉลี่ย
๓.๗๓
๓.๙๘
๓.๙๕
๔.๐๐
๓.๘๕
๓.๘๘
๓.๘๗
๓.๙๑
๓.๙๘
๓.๙๑
๓.๙๘
๔.๐๐
๔.๐๐

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ภาคเรียนที่ ๒
ภาคเรียนที่ ๑
ระดับชั้น
รายวิชา
ม.๑ สุขศึกษา ๑
พลศึกษา ๑
ม.๒ สุขศึกษา ๓
พลศึกษา ๓
ม.๓ พลศึกษา ๕
สุขศึกษา ๕

เกรดเฉลี่ย ระดับชั้น
๓.๘๒
ม.๑
๓.๘๐
๓.๗๐
ม.๒
๓.๘๔
๔.๐๐
ม.๓
๓.๙๓

รายวิชา
สุขศึกษา ๒
พลศึกษา ๒
สุขศึกษา ๔
พลศึกษา ๔
สุขศึกษา ๖
พลศึกษา ๖

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

เกรดเฉลี่ย
๓.๙๘
๔.๐๐
๔.๐๐
๔.๐๐
๓.๙๐
๔.๐๐

๓๒

ภาคเรียนที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ระดับชั้น
ม.๑

รายวิชา
-

เกรดเฉลี่ย
-

ม.๒
ม.๓

การงานอาชีพ ๒
เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
การทำอาหาร
การทำขนม

๓.๙๗
๓.๙๕
๔.๐๐
๔.๐๐

ภาคเรียนที่ ๒

ระดับชั้น
รายวิชา
ม.๑
งานอาชีพ ๑
การทำขนม
ม.๒
การทำอาหาร
ม.๓
การงานอาชีพ ๓

เกรดเฉลี่ย
๓.๙๕
๔.๐๐
๔.๐๐
๓.๘๒

สรุปผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ภาคเรียนที่ ๑

ภาคเรียนที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้
เกรดเฉลี่ย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
เกรดเฉลี่ย
ภาษาไทย
๓.๘๑
ภาษาไทย
๓.๘๐
คณิตศาสตร์
๓.๕๖
คณิตศาสตร์
๓.๗๑
วิทยาศาสตร์
๓.๗๕
วิทยาศาสตร์
๓.๘๐
สังคมศึกษา ฯ
๓.๘๗
สังคมศึกษา ฯ
๓.๙๐
สุขศึกษาและพลศึกษา
๓.๘๕
สุขศึกษาและพลศึกษา
๓.๙๘
ศิลปศึกษา
๓.๘๐
ศิลปศึกษา
๓.๗๐
ภาษาต่างประเทศ
๓.๘๐
ภาษาต่างประเทศ
๓.๗๗
การงานอาชีพ
๓.๙๘
การงานอาชีพ
๓.๙๐
กราฟแสดง สรุปผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ภาคเรียนที่ ๑
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00

3.81

3.56

3.75

ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ภาษาต่างประเทศ

3.87

3.85

3.80

3.80

3.98

คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพ

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๓๓

ภาคเรียนที่ ๒
4.00

3.80

3.71

3.80

3.90

3.98
3.70

3.77

3.90

3.50
3.00

2.50
2.00
1.50
1.00
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ภาษาต่างประเทศ

คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพ

สรุปผลการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ภาคเรียนที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ระดับชั้น
รายวิชา
เกรดเฉลี่ย ระดับชั้น
ม.๔ คณิตศาสตร์ ๑
๓.๖๘
ม.๔
คณิตศาสตร์ ๒
๒.๙๐
ม.๕
ม.๕ คณิตศาสตร์ ๔
๓.๓๖
ทฤษฎีกราฟ
๔.๐๐
ม.๖
ม.๖ สถิติเบื้องต้น
๓.๔๗
คอมบินาทอริกและความน่าจะเป็นเบื้องต้น
๓.๔๙
ทฤษฎีกราฟ
๔.๐๐
ภาคเรียนที่ ๑

ม.๖

รายวิชา
คณิตศาสตร์ ๓
แคลคูลัสเบื้องต้น ๑
ทฤษฎีกราฟ
พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น
แคลคูลัสเบื้องต้น ๒
สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น
ทฤษฎีกราฟ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ระดับชั้น
รายวิชา
ม.๔ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑
ม.๕ สุขศึกษาและพลศึกษา ๓
สุขศึกษาและพลศึกษา ๕

เกรดเฉลี่ย
๔.๐๐
๔.๐๐
๔.๐๐

ภาคเรียนที่ ๒
เกรดเฉลี่ย
๒.๕๙
๓.๑๘
๔.๐๐
๔.๐๐
๓.๘๒
๔.๐๐
๓.๙๐

ภาคเรียนที่ ๒

ระดับชั้น
รายวิชา
เกรดเฉลี่ย
ม.๔
สุขศึกษาและพลศึกษา ๒
๔.๐๐
ม.๕
ลีลาศ
๔.๐๐
สุขศึกษาและพลศึกษา ๔
๔.๐๐
ม.๖
สุขศึกษาและพลศึกษา ๖
๔.๐๐

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๓๔

ภาคเรียนที่ ๑

ภาคเรียนที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ระดับชั้น

รายวิชา

เกรดเฉลี่ย ระดับชั้น

ม.๔

ฟิสิกส์พื้นฐาน
เคมีพื้นฐาน
พื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
การออกแบบและพื้นฐานทาง
วิศวกรรมศาสตร์
การสืบเสาะและธรรมชาติทางวิทยาศาสตร์

๓.๑๐
๓.๑๑
๓.๔๑
๓.๗๒

ม.๔

๔.๐๐

เกรด
เฉลี่ย
๔.๐๐
๓.๗๗
๓.๓๗
๓.๑๓

รายวิชา
โลกศาสตร์และภูมิศาสตร์ ๑
ดาราศาสตร์พื้นฐาน
กลศาสตร์
สมบัติของสาร

๓.๕๓

พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์

๓.๔๙

๓.๗๓
๓.๑๓
๓.๗๓
๔.๐๐
๒.๘๑
๓.๕๘
๓.๕๐
๓.๙๓
๓.๙๑
๔.๐๐
๔.๐๐
๔.๐๐
๔.๐๐
๔.๐๐
๓.๘๐
๓.๙๗

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ๑

ม.๕

โลกศาสตร์และภูมิศาสตร์ ๒
จลนศาสตร์เคมีและสมดุลเคมี
สมบัตเิ ชิงกลของสาร อุณหพลศาสตร์และคลื่น

ม.๖

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของพืช
วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
เทคนิคพื้นฐานในปฏิบัติการเคมี
จริยธรรมทางวิทยาศาสตร์
ชีวเคมี
พฤติกรรมสัตว์
พันธุศาสตร์โมเลกุล
แสงและฟิสิกส์ยุคใหม่
ความหลากหลายทางชีวภาพ
เคมีเชิงความร้อนและไฟฟ้าเคมี
ความคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม ๒
พันธุศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติการฟิสิกส์ ๒ (AP)
ภาคเรียนที่ ๑

๓.๙๙
๓.๔๓
๓.๑๓
๓.๕๗
๓.๘๑
๔.๐๐
๓.๙๖
๔.๐๐
๔.๐๐
๔.๐๐
๒.๓๘
๓.๙๓
๓.๖๗
๔.๐๐
๔.๐๐
๔.๐๐

ม.๕

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการฟิสิกส์ ๑
ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
อินทรีย์เคมีและสารชีวโมเลกุล
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์

ม.๖

โครงงานวิทยาศาสตร์
การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ
ปัญหาพิเศษทางชีววิทยา
นิวเคลียร์ในชีวิตประจำวัน
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
ปัญหาพิเศษทางชีววิทยา
นาโนเทคโนโลยี
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป ๑ (AP)
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ภาคเรียนที่ ๒

ระดับชั้น
รายวิชา
เกรดเฉลี่ย ระดับชั้น
รายวิชา
ม.๔
ม.๔
ม.๕
ม.๕
ม.๖ การงานอาชีพ ๑
๓.๙๗
ม.๖ การงานอาชีพ ๒
การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ๔.๐๐
เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

เกรดเฉลี่ย
๓.๙๘
๔.๐๐

๓๕

ภาคเรียนที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ระดับชั้น
รายวิชา
ม.๔ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๑
ม.๕ ภาษาไทยเพือ่ การสื่อสาร ๒
ม.๖

หลักภาษาไทยในชีวิตประจำวัน

ภาคเรียนที่ ๑

๓.๘๓

ระดับชั้น
รายวิชา
ม.๔
วรรณวินิจ
ม.๕
วรรณคดีกับชีวิต
การเขียนร้อยกรอง
ม.๖
พัฒนาทักษะภาษาไทย
วรรณกรรมท้องถิ่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ระดับชั้น
รายวิชา
ม.๔ ศาสนศึกษาและหลักธรรมฯ
ม.๕ เศรษฐศาสตร์
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
มนุษย์สัมพันธ์
ม.๖ รัตนโกสินทร์ศึกษา
ประวัติศาสตร์โลก
ประวัติศาสตร์ไทย ๒
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
ภาคเรียนที่ ๑

เกรดเฉลี่ย
๓.๘๘
๓.๙๙

เกรดเฉลี่ย
๓.๖๙
๓.๖๑
๔.๐๐
๔.๐๐
๔.๐๐
๓.๙๐
๓.๙๙
๓.๙๙

ม.๖

เกรดเฉลี่ย
๓.๔๐
๓.๕๒
๔.๐๐
๓.๔๗
๓.๙๒
๔.๐๐
๔.๐๐
๓.๖๖
๓.๘๖

ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
การบูรณาการความรู้ ๒
ทักษะชีวิต
เศรษฐศาสตร์การเงิน

เกรดเฉลี่ย
๓.๙๘
๓.๗๘
๔.๐๐
๓.๗๐
๓.๙๙
๓.๖๙
๓.๙๖

ภาคเรียนที่ ๒

ระดับชั้น
รายวิชา
ม.๔
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๒
ม.๕
ภาษาอังกฤษวิชาการ ๑
ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น ๑
สนทนาภาษาจีน ๑
การพูดในที่ประชุมชน
ม.๖
ภาษาอังกฤษวิชาการ ๓
การอ่านเชิงวิเคราะห์

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

เกรดเฉลี่ย
๓.๗๒
๓.๙๙
๔.๐๐
๓.๙๙
๔.๐๐

ภาคเรียนที่ ๒

ระดับชั้น
รายวิชา
ม.๔
หน้าที่พลเมือง
ม.๕
ประวัติศาสตร์ไทย ๑
การบูรณาการความรู้ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ระดับชั้น
รายวิชา
ม.๔ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๑
ม.๕ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๓
การพูดในที่ประชุมชน
ม.๖ ภาษาอังกฤษวิชาการ ๒
ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน ๑
การแปลเบี้องต้น
การพูดในที่ประชุมชน
การอ่านเชิงวิเคราะห์
การเขียนเชิงสร้างสรรค์

ภาคเรียนที่ ๒

เกรดเฉลี่ย
๓.๓๘
๓.๔๔
๓.๘๘
๓.๘๓
๔.๐๐
๓.๒๗
๓.๘๘

๓๖

ภาคเรียนที่ ๑

ภาคเรียนที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ระดับชั้น
รายวิชา
ม.๔ ทัศนศิลป์
ม.๕ ดนตรีปฏิบัติ
ภูมิปัญญาไทย : อาหารไทย
ม.๖ นาฏศิลป์เปรียบเทียบ
ภูมิปัญญาไทย : อาหารไทย

เกรดเฉลี่ย
๓.๘๔
๓.๗๘
๔.๐๐
๔.๐๐
๔.๐๐

ระดับชั้น
รายวิชา
ม.๔
สังคีตนิยม
ม.๕
สุนทรียนาฏศิลป์
ม.๖
สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์

เกรดเฉลี่ย
๒.๕๘
๔.๐๐
๓.๘๔

สรุปผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ภาคเรียนที่ ๑

ภาคเรียนที่ ๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปศึกษา
ภาษาต่างประเทศ
การงานอาชีพ

เกรดเฉลี่ย
๓.๙๐
๓.๔๑
๓.๕๓
๓.๘๔
๔.๐๐
๓.๘๘
๓.๕๕
๓.๙๗

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปศึกษา
ภาษาต่างประเทศ
การงานอาชีพ

เกรดเฉลี่ย
๓.๙๐
๓.๓๒
๓.๕๔
๓.๙๒
๔.๐๐
๓.๕๕
๓.๕๒
๓.๙๘

ภาคเรียนที่ ๑
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00

3.84

3.90
3.41

4.00

3.88

3.53

ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ภาษาต่างประเทศ

3.55

3.97

คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพ

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๓๗

ภาคเรียนที่ ๒
4.00
3.50

3.92

3.…
3.32

3.54

4.00
3.55

3.98
3.52

3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ภาษาต่างประเทศ

คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพ

ภาคผนวก หน้า ๒๙๔ QR CODE แสดงเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
๒) ผลการประเมิน การอ่า น คิดวิเ คราะห์ และเขียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผู้เรียนมีผลการ
ประเมินผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดเป็นแบบอย่างได้ ร้อยละ ๑๐๐
๓) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดเป็นแบบอย่างได้ ร้อยละ ๑๐๐
ของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการตามหลักสูตร ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนที่มีความรับผิดชอบ
และมีวินัย ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนที่มีทักษะชีวิตนักเรียนประจำ และร้อยละ +๐๐ ของผู้เรียนที่ มีจ รรยา
นักวิทยาศาสตร์และมุ่งมั่น ที่จะสร้างผลงานด้านวิทยาศาสตร์ โดยผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ครบทั้ง ๘ ข้อ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ภาคผนวก หน้า ๒๙๔ QR CODE แสดงเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
๔) ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้เรียนมีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดเป็นแบบอย่างได้ ร้อยละ ๑๐๐
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง สมุดบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มบริหารงานกิจนักเรียน และเอกสารกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน เช่น แบบประเมินการเสวนา แบบประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและผลการประเมินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๒.๑.๔ ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา (จำแนกเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๒.๑.๕ QR CODE แสดงข้อมูลการติดตามนักเรียนที่จบการศึกษา
(คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐)

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๓๘

๒.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ผ่านมา
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ปีการศึกษา ๒๕๖๓
มาตรฐาน
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๓ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๔ ความเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ยอดเยี่ยม
เชียงราย
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา
ยอดเยี่ยม
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑.๑ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคำนวณ
สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
๑.๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้
๑.๓ ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการนำไปใช้และเผยแพร่
๑.๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง
และสังคมในด้านการเรียนรู้การสื่อสาร การทำงานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม
๑.๕ ผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษากำหนด
๑.๖ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
๑.๗ มีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ (อย่างน้อย ๒ ภาษา)
ในการสื่อสาร ได้แก่ และ/หรือภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ***
๒. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๒.๑ ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดเป็นแบบอย่างได้
๒.๒ ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย
๒.๓ ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๒.๔ ผู้เรียนมีสุขภาวะทางกายและจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
๒.๕ ผู้เรียนมีทักษะชีวิตที่ดีสามารถสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ
๒.๖ ดำรงอยู่และปฏิบัติตนตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสืบสานงาน
พระราชดำริ
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ระดับคุณภาพ
๕

ยอดเยี่ยม

๕

ยอดเยี่ยม

๕
๕

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

๕

ยอดเยี่ยม

๕
๕

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

๕
๕

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

๕
๕
๕

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

๕

ยอดเยี่ยม

๓๙

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดซัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ตาม หลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและลังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๓ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๓.๒ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเซิงบวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนา ผู้เรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ ปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ
๕
๕
๕

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

๕
๕
๕

ยอดเยี่ยม
ยอดเยีย่ ม
ยอดเยี่ยม

๕
๕
๕
๕
๕

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

๕

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๔ ความเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
ระดับคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา
คุณภาพของผู้เรียน
ระดับยอดเยี่ยม ๑. Innovation Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai
๒. โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์
๓. โครงการจิตอาสา ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี เราทำดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน
กระบวนการบริหารและการจัดการ
ระดับยอดเยี่ยม ๑. การบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์โควิด -๑๙ (COVID - ๑๙)
๒. โครงการ “โรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัย ไร้มลพิษ”
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ระดับยอดเยี่ยม Teaching and learning management during COVID - ๑ ๙ pandemic in Princess
Chulabhorn Science High School Chiang Rai
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ผ่านมา ปีการศึกษ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ระดับยอดเยี่ยม
ระดับยอดเยี่ยม
ระดับยอดเยี่ยม
ภาคผนวก หน้า ๒๙๓ QR CODE แสดงผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓
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๔๐

๒.๓ ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ตารางแสดง สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(มัธยมศึกษา)

น้ำหนัก
(คะแนน)

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
๑๐.๐๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
๑๐.๐๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
๑๐.๐๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น
๑๐.๐๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
๒๐.๐๐
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
น้ำหนัก
(มัธยมศึกษา)
(คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๑๐.๐๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
๕.๐๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ๕.๐๐
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ
๕.๐๐
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน เป็น
๕.๐๐
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
๕.๐๐
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษา ๕.๐๐
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้สอดคล้องกับแนว
การปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม
๑๐๐.๐๐

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

๙.๖๙
๙.๖๗
๙.๗๙
๙.๔๐
๑๗.๖๐
คะแนน
ที่ได้
๑๐.๐๐
๕.๐๐
๔.๙๒

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

ดีมาก

๙๖.๐๗

ดีมาก

ที่มา....ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม สมศ.
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๔๑

ส่วนที่ ๒
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม เมื่อ
วันที่ ๑๐ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซึ่งผลการประเมิน โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา โดยมีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ มีคะแนน ๘๐ คะแนนขึ้นไป ทุกตัวบ่งชี้ได้ระดับดีมาก

สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ปีการศึกษา ๒๕๖๓
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที
กระบวนการบริ
หารและการจั
โรงเรียนวิ่ ท๒ยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิ
ทยาลัดยการ
เชียงราย ปีการศึกษา ๒๕๖๓
มาตรฐานที่ ๓ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
มาตรฐานที่ ๔ ความเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยรวม

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
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๔๒

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ระดับคุณภาพของสถานศึกษา

๑. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนที่มีคุณภาพทั้งด้านผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการ ประกอบด้วยความสามารถใน การอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ การคิดประเภทต่างๆ
การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมี
ความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม โดยได้ดำเนินการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
คุณภาพของนักเรียนเป็นสำคัญ โดยการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนหลากหลาย
รูปแบบ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาได้ดำเนินการในรูปแบบความร่วมมือของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในโครงการพัฒนา โรงเรีย นมีการดำเนินการปรับปรุง
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยมีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานที่ช่วยเหลือในการจัดทำ
หลักสูตร และประกาศใช้ใ นกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไปตาม
เป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา และพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถทางด้าน
คณิ ต ศาสตร์ วิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ ่ ง แวดล้ อ ม นอกจากนี ้ ย ั ง ได้ พ ั ฒ นาผู ้ เ รี ย นตามนโ ยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงานในแต่ละระดับชั้น โดยจัดทำหน่วยปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอาเซียนศึกษา การสนับสนุนให้ครูได้พัฒนาตนเองในการจัดการเรียน
การสอน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร สมรรถนะ และคุณลักษณะอัน พึงประสงค์ของสถานศึกษา เน้นการ
สร้างองค์ความรู้ ทักษะการคิด วิเคราะห์ให้แก่ผู้เรียน พร้อมกับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ โดยใช้
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา การจัดการเรียนรู้แบบลงมือ
ปฏิบัติ (Active Learning) การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน การเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบของชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการภาระงาน
ชิ้นงาน ตามนโนบายขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ การประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน และโรงเรียนวิถีพุทธ

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๔๓

โรงเรียนได้ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
เน้ น การมี ส ่ว นร่ว มในการร่ ว มคิด ร่ ว มทำ ร่ ว มสร้ างสรรค์ เน้ น ทั ก ษะกระบวนการที่ จำเป็ น สำหรับ ผู ้เรี ยน
ในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อให้นักเรียนบรรลุตามเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ของโรงเรียน มีสมรรถนะที่สำคัญ ต่อการเรียนรู้
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา โดยเน้นการจัดการเรียนการสอน ที่ส่งเสริม
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ครูใช้เทคนิคการสร้างความรู้ด้วยตนเอง การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน การใช้
สื่อเทคโนโลยี Social Media ในการจัดการเรียนการสอน การเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัย การใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง ในฐานะมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงในการสนับสนุนห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์
วิพากษ์โครงงานวิจัยของนักเรียน และการสนับสนุนทางวิชาการด้านอื่น ๆ รวมทั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย เชียงราย มีความร่วมมือ ทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เชีย งราย และความร่ว มมือทางวิช าการ (MOU) กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ได้แก่ โครงการ
แลกเปลี ่ ย นทางวิ ช าการระหว่ างนั กเรี ยน โรงเรี ยน Tokyo Gakugei University Senior High School (Super
Science High School) ประเทศญี่ปุ่น โรงเรียน Yishun Junior College ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีการแลกเปลี่ยน
ทางวิชาการ การนำเสนอโครงงาน การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม การเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น รวมทั้งการจัด
โครงงานฐานวิจัยร่วมกัน ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
จากการที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและค่า เป้า หมาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และได้มี ก ารพัฒ นาด้ว ยวิธ ีก ารต่ า งๆ เพื่อให้ บรรลุ ต าม
ค่าเป้าหมายในแต่ละประเด็นพิจารณา ดังนี้

๑. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

ษา

นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียนโดยกระบวนการพั ฒนาศั กยภาพนักเรียนอย่างรอบด้าน ทำให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการไปในทิศทางที่ดี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศและมีคะแนนเพิ่มสูงขึ้นทุกปี นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มีความพร้อมในการศึกษาต่อ การ
ฝึ กงาน หรื อการทำงานตามความเหมาะสม นั กเรี ยนมี ความเป็ นเลิ ศ มี ความรู ้ ความสามารถรอบด้ าน และ
ความสามารถพิเศษโดยโรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนในด้านต่าง ๆ โดยการจัดทา
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ รายงานประจำปี ๒๕๖๓ หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ โดยจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดโครงการต่าง ๆ ที่ส่งผลในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เน้นการมีส่วนร่วมในการ
ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างสรรค์ เน้นทักษะกระบวนการที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อให้นักเ รียน
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๔๔

บรรลุตามเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ของโรงเรียน มีสมรรถนะที่สำคัญ ต่อการเรียนรู้ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา โดยเน้นการจัดการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ครูใช้
เทคนิคการสร้างความรู้ด้วยตนเอง การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน การใช้สื่อเทคโนโลยี Social Media
ในการจัดการเรียนการสอน การเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัย การใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปั ญ ญาท้ อ งถิ ่ น ในการจั ด การเรีย นการสอน โดยได้ ร ั บความร่ว มมื อ จากมหาวิ ท ยาลั ยแม่ ฟ ้า หลวง ในฐานะ
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง เช่น โครงการพัฒนางานวิชาการและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง มาตรการการอ่านการเขียน การแก้โจทย์ปัญหา เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ ฯลฯ โครงการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ จัดกิจกรรมแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ โครงการพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
โรงเรีย นวิทยาศาสตร์ จ ุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้พัฒ นาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการโดยจัดทำ
แผนพัฒนางานประจำปี แผนงบประมาณ แผนงานโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนานักเรียน แผนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นหลักสูตรแบบอิง
มาตรฐานและจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของ
ความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โรงเรียนได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน โดยผ่านกระบวนการพัฒนาที่หลากหลายเพื่อให้บรรลุค่าเป้าหมาย เป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กล
ยุทธิ์ ค่านิยม และนโยบาย ดังนี้
ขั้นวางแผน
๑. คณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน ได้แก่ กลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กลุ่ม
บริหารงานงบประมาณ กลุ่มบริหารงานอำนวยการ และกลุ่มบริหารงานทั่วไป ประชุมเตรียมความพร้อมพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ในการจัดทำแผนพัฒนางานประจำปี แผนงบประมาณ แผนงานโครงการ/กิจกรรม
แผนพัฒนานักเรียน แผนการจัดกิจกรรมการเรียน กำหนดการ/ปฏิทิน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน
๒. คณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน ได้แก่ กลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กลุ่ม
บริหารงานงบประมาณ กลุ่มบริหารงานอำนวยการ และกลุ่มบริหารงานทั่วไป ออกคำสั่งการวางตัวบุคคลปฏิบัติ
ตามภาระงาน ในการจัดทำแผนพัฒนางานประจำปี แผนงบประมาณ แผนงานโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนา
นักเรียน แผนการจัดกิจกรรมการเรียน กำหนดการ/ปฏิทิน
๓. คณะกรรมการกลุ ่ ม งานตามที ่ ไ ด้ ร ั บ มอบหมาย วางแผนจั ด ทำแผนพั ฒ นางานประจำปี
แผนงบประมาณ แผนงานโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนานักเรียน แผนการจัดกิจกรรมการเรียน กำหนดการ/
ปฏิทิน ครู/บุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบ รวมทั้งวางแผน เรื่อง สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก
ต่าง ๆ ในการดำเนินงาน
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๔๕

ขั้นดำเนินการ
๑. คณะกรรมการกลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานอำนวยการ และกลุ่มบริหารงานทั่วไป ดำเนินการตามภาระงานที่ได้กำหนด เช่น การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฝ่ายบริหารแต่ละกลุ่มงานให้แนวทางการพัฒนา/ปัญหาปี
การศึกษาที่ผ่านมาเพื่อการปรับปรุงแก้ไข ให้กับแต่ละกลุ่มงาน
๒. แต่ละกลุ่มสาระดำเนินการแผนงานโครงการ/กิจกรรม กำหนดการการเรียนการสอน แผนการ
จัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น การ
เจาะลึกด้านทฤษฎีของเนื้อหา การฝึกทำแบบทดสอบทั้งระดับโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน ระดับชาติ (O - NET) และ
นานาชาติ ย้อนหลัง เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของขอบเขตเนื้อหาการออกข้อสอบ
๓. โรงเรียนคอยส่งเสริม และกระตุ้นนักเรียนให้มีความกระตือรือร้น เห็นความสำคัญของการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผ่านแผนงานโครงการ/กิจกรรม กำหนดการการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเพือ่
เพือ่ ยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยน
ยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยน
ขั้นติดตามประเมินผล
๑. ฝ่ายบริหารกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย
แผนพัฒนางานประจำปี แผนงบประมาณ แผนงานโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนานักเรียน แผนการจัดกิจกรรม
การเรียน กำหนดการ/ปฏิทิน ภาระกิจของโครงการ/กิจกรรม/งานที่กำหนด
๒. ติดตามผล และนำมาสรุปประมวลผล วิเคราะห์ประเมินผลเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการในปีต่อไป
ขั้นปรับปรุงพัฒนา
๑. ครูผู้สอนในรายวิชานั้น ๆ และส่วนงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อเก็บเป็นข้อมูลใน
การพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในปีการศึกษาต่อไป
๒. ยกย่องชมเชย ให้รางวัลสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนพัฒนายิ่งขึ้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
ประชาสัมพันธ์ให้เป็นแบบอย่างกับรุ่นต่อไป
ผลงาน/ผลการดำเนินการ
จากการดำเนิน งานส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียนที่ผ่านมามีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ชัดเจน และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ตามประเด็นพิจารณาในรายละเอียด ดังต่อไปนี
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๔๖

ประเด็นพิจารณา
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
วิ ธีดาเนิ นการ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มีการส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางภาษา โดย
จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทางภาษาที่หลากหลายขึ้นภายในโรงเรียน มีห้องศูนย์การเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย รวมทั้งการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด IT เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และโรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณ โดยกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณหลากหลาย
กิจกรรมด้วยกัน ดังนี้
ขั้นวางแผน
๑. ฝ่ายบริหารประชุมวางแผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรและพัฒนาครูด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดของหลักสูตร
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการอ่านเขียนภาษา การสื่อสาร และ
ความสามารถในการคิดคำนวณ
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อพัฒนาและประเมินนักเรียนให้มีความสามารถในการอ่านเขียนภาษา และสื่อสาร และ
คณะกรรมการประเมินความสามารถในการคิดคำนวณ โดยมีหน้าที่ดำเนินงานและภาษาอังกฤษดำเนินงาน ดังนี้
๓.๑วางแผนและจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน เป็นต้น
๓.๒ จัดหาครูชาวต่างชาติ เพื่อจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ ในรายวิชา ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และ ICT เป็นต้น
ขั้นดำเนินการ
โรงเรียนดำเนินการจัดทำโครงการต่าง ๆ และโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์/วัฒนธรรมกับ
ต่างประเทศ เพื่อบูรณาการการใช้ภาษาอังกฤษกับการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการ/กิ จกรรม
โรงเรียนดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม/งาน เพื่อพั ฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถในการอ่าน
เขียนภาษาไทย การสื่อสาร และการคำนวณ เป็นประจำทุกปี ดังนี้
- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- ค่ายวิชาการงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
- ค่ายวิชาการงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน
- กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ
- พัฒนาศักยภาพนักเรียนทางด้านเทคโนโลยี
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๔๗

- พัฒนาศักยภาพนักเรียน(เตรียมทักษะ)
- กิจกรรมติวเข้มเพื่อการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ O-NET
- ปรับพื้นฐานม.๑ (คณิต)
- ค่ายม.๒ เกมส์คณิตศาสตร์
- ค่ายเวทคณิต
- ค่าย สอวน คณิตศาสตร์
- Gifted math
- AP Math
- ค่ายปรับพื้นฐานม.๑ (คณิต)
- ค่ายพัฒนาศักยภาพคณิต
- กิจกรรม English /Chinese/Japanese Camp
- การแข่งขันเครื่องบินบังคับ
- ค่ายเทคโนโลยี
- ค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัย
- ค่ายพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
- ฟิสิกส์สัประยุทธ์ วัสดุอุปกรณ์
- กิจกรรมพัฒนาทักษะการออกแบบเชิงวิศวกรรม
- พัฒนาการเขียนโปรแกรมและออกแบบหุ่นยนต์
- กิจกรรมติวเข้มเพื่อการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ONET
- ค่ายภาษาไทย
- ค่ายปรับพื้นฐาน ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
- ค่ายปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
- การนำเสนอผลงานวิชาการของนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯกลุ่มภาคเหนือ
- การเตรียมความพร้อมด้านโอลิมปิกวิชาการ
- การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ เช่น ตอบปัญหาทางเคมี ชีววิทยา ทางการแพทย์
- ค่าย สอวน ภูมิศาสตร์
- ค่ายใช้สื่อออนไลน์
- การร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาโครงงานกับหน่วยงานอุดมศึกษาหรือกระทรวงวิทยาศาสตร์
- กิจกรรมการสอนเสริมตามหลักสูตร (Gin)
- กิจกรรมการสอนเสริมแบบเข้มข้น (CSG and GIN)
- กิจกรรม English /Chinese/Japanese Camp ค่ายปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
- งานวิเทศสัมพันธ์
PCSHSCR- YJC Science Exchange Programme ๒๐๒๐
PCSHSCR - TGUSHS Collaboration Program ๒๐๒๐
YJC- PCSHSCR Science Exchange Programme ๒๐๒๐
TGUSHS-PCSHSCR Collaboration Program ๒๐๒๐
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๔๘

- กิจกรรมวันสุนทรภู่
- กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
- กิจกรรมค่ายพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาไทย
- กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
- กิจกรรมประเมินการอ่านในระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔
- กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียนสำหรับการสอบ PISA
- กิจกรรมฝึกนักเรียนเพื่อประกวดแข่งขันทักษะการใช้ภาษา
- กิจกรรมค่ายส่งเสริมทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ม.๒
- กิจกรรมค่ายปรับความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้น ม.๑
- กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงการ สอวน.คณิตศาสตร์
- กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดเลขในใจ
- กิจกรรมแข่งขันคิดเลขเร็ว โดยใช้วิธีคิดแบบเวทคณิต
- กิจกรรมสอนเสริมสำหรับนักเรียนชั้น ม.๑ - ม.๖
- กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนทดสอบความรู้ทางคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ
- กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์
นอกจากนี้ โรงเรียนได้ จ ัดกิจกรรมพัฒนาครู และส่ งเสริมครู เข้าร่ ว มอบรม/สัมมนา/ศึกษาดู ง าน
ตามความเหมาะสม ความต้องการ และความสนใจของครูอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
ตารางแสดง กิจกรรมพัฒนาครูและส่งเสริมครูเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
ลำดับที่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/งาน
๑.
การจั ดประชุ มเชิ งปฏิ บ ั ต ิ การพั ฒนาศั กยภาพครู ด ้ านการสอนและการออกแบบข้ อสอบ
ตามแนวทาง การประเมินของ OECD
๒.
เข้าร่วมการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์
๓.
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อสอบกลางภาคและปลายภาคกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
๔
การอบรมวิทยากรศูนย์ สอวน. คณิตศาสตร์
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๔๙

ตารางแสดง โครงการ/กิจกรรม/งาน กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
ลำดับที่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/งาน
๑. กิจกรรมค่ายหัวแหลม หลักสูตร “เพิ่มพูนศักยภาพและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
แบบหัวแหลม”
๒. จ้างครูชาวต่างชาติสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ ในรายวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา เคมี
ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และ ICT
๓. กิจกรรมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ด้วยข้อสอบตามเกณฑ์
มาตรฐาน CEFR
๔
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ให้แก่นักเรียนระดับชั้น ม.๑
๕. กิจกรรม PCCCR International Language Day
๖. กิจกรรมการประชุมวิชาการนำเสนอโครงงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น
๗. กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนศึกษาต่อและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศ
ขั้นติดตามประเมินผล
๑. ฝ่ายบริหารกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/งานที่กำหนด
๒. ประเมินผลงานการพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการใช้ภาษา เพื่อการสื่อสาร
๓. สรุปรายงานผลการพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารทุกกิจกรรม
๔. ประเมิน ผลงานการพัฒ นานักเรียนให้มีความสามารถในการอ่านเขียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
๘ กลุ่ม มีทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และการสื่อสารได้เป็นอย่างดี และมีความสามารถในการคำนวณได้เป็น
อย่างดี และมีความสามารถในการคำนวณในระดับดีมาก
๕. สรุปรายงานผลการพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการอ่านเขียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม มีทักษะ
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และการสื่อสารได้เป็นอย่างดี และมีความสามารถในการคำนวณในระดับดีมาก
ขั้นปรับปรุงพัฒนา
๑. คณะกรรมการฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นำข้อเสนอแนะจากผลการดำเนินงาน
ตามโครงการ/กิจกรรม/งาน ไปปรับปรุงพัฒนางานเพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านเขียน และสื่อสารได้
เป็นอย่างดี และมีความสามารถในการคำนวณในระดับดีมาก พร้อมทั้งเสนอปัญหา แนวทางปรับปรุงพัฒนา
และนำข้อเสนอแนะจากผลการดำเนินงานไปปรับปรุง พัฒนางานในปีการศึกษาถัดไป
๒. ฝ่าย/งาน นำข้อเสนอแนะจากผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/งาน ไปปรับปรุงพัฒนางาน
ในปีการศึกษาถัดไป เผยแพร่ผลงานการดำเนินโครงการนักเรียนต่อสาธารณชนโดยประชาสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยน
การเรียนรู้ระหว่างประเทศ (MOU) กิจกรรมค่ายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ม.พี่เลี้ยง) วารสารโรงเรี ยน และทาง
เว็บไซต์ www.pcccr.ac.th
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๕๐

ผลงาน / ผลการดำเนินการ
๑) ผู้ เ รี ย นร้ อ ยละ ๘๐ มี ค วามสามารถในการอ่ า น การเขี ย น การสื่ อ สารและการคิ ด คำนวณ
ระดั บ ดี ขึ้ น ไปสูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ภาพรวมระดับ
สถานศึกษา คือ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป และโดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ระดับ ๓ ขึ้นไป
๒) ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ ของผู้เรียนมีผลการสอบ PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับชาติ ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๗๕ ของผู้เรียนมีผลการสอบ PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ ได้รับการประเมิน OECD - PISA ๒๐๑๕ ในเดือนสิงหาคม การรู้เรื่องการ
อ่าน คะแนนเฉลี่ย ๕๓๔ คะแนน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย ๕๕๐ คะแนน การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์
คะแนนเฉลี่ย ๕๖๖ คะแนน ซึ่งสูงกว่าคะแนนของนักเรียนตัวแทนประเทศไทย การรู้เรื่องการอ่าน คะแนนเฉลี่ย
๔๐๙ คะแนน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย ๔๑๕ คะแนน การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย ๔๒๑ คะแนน
๓) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียน
ที่มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ
๔) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนชั้น ม.๑–ม.๓ และ ม.๔–ม.๖ ที่มีผลงานการเขียนรายงานเชิงวิชาการ/บทความ
เป็นภาษาอังกฤษ ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารหรือสื่อออนไลน์ทางวิชาการ ที่จัดทำโดยโรงเรียนหรือหน่วยงาน (เขต
พื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ จัดให้มีเอกสารวิชาการสำหรับเผยแพร่ผลงานของนักเรียน)
๕) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนชั้น ม.๑–ม.๓ และ ม.๔–ม.๖ ที่ได้เข้าร่วมหรือได้รับรางวัลเกี่ยวกับด้านการ
ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน ภาษาไทยรูปแบบต่าง ๆ ในงานที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงาน
ต่าง ๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน)
๖) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนชั้น ม.๑–ม.๓ และ ม.๔–ม.๖ ที่มีผลงานการเขียนรายงานเชิงวิชาการ/
บทความเป็นภาษาไทย ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารหรือสื่อออนไลน์ทางวิชาการ ที่จัดทำโดยโรงเรียนหรือหน่ ว ยงาน
(เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาหรื อ หน่ ว ยงานต่ า งๆ จั ด ให้ มี เ อกสารวิ ช าการสำหรั บ เผยแพร่ ผ ล งานของนั ก เรี ย น)
๗) ร้ อ ยละ ๘๐ ของผู ้ เ รี ย นชั ้ น ม.๑–ม.๓ ที ่ เ ข้ า สอบวั ด ความสามารถด้ า นภาษาอั ง กฤษจาก
แบบทดสอบมาตรฐาน CEFR ที่มีคะแนนผลการทดสอบได้ตามมาตรฐานของ CEFR (ตามตาราง)
๘) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียน ชั้น ม.๖ ที่โครงการคัดเลือกเข้าสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
จากแบบทดสอบมาตรฐาน เช่น TOEFL PB,TOEFL CBT,TOEFL IBT, IELTS, TOEICหรืออื่นๆที่มีคะแนนผลการ
ทดสอบเทียบคะแนน TOELF IBT ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๕๐ (โรงเรียนสุ่มเลือกนักเรียน)
๙) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรีย นชั ้น ม.๓ และ ม.๖ ที่เรียนภาษาต่ างประเทศภาษาที่ส อง มีท ั ก ษะ
การสื่อสารได้ตามระดับมาตรฐานของภาษานั้น ๆ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
๑๐) ร้อยละ ๗๐ ของผู้เรีย นชั้น ม.๓ และ ม.๖ ที่เรียนภาษาต่างประเทศภาษาที่ส อง มีทักษะ
การสื่อสารได้ตามระดับมาตรฐานของภาษานั้น ๆ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
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๕๑

จากการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง รายงานการอ่าน การเขียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ๗๑๐ คน พบว่าด้านการอ่าน นักเรียนอ่านได้ระดับดีเยี่ยม ๗๑๐ คน ด้านการเขียนนักเรียนเขียนได้
ระดับดีเยี่ยม ๗๑๐ คน ร้อยละ ๑๐๐ และจากการสุ่มนักเรียนสนทนา สอบถาม พบว่า นักเรียนอ่าน เขียนและแสดงความ
คิดเห็นได้ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมความสามารของ ส่งผลให้นักเรียนมี
ความสามารถในการอ่านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การสื่อสารได้เป็นอย่างดี และมีความสามารถในการคำนวณใน
ระดับดีมาก มีผลงานและความสำเร็จต่าง ๆ มากมาย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. นักเรียนมีทักษะในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๒. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ผ่านการประเมินการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับครูชาวต่างชาติ
๓. นักเรียนในระดั บชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ ๕ ร้อยละ ๑๐๐ มีความสามารถในการนำเสนอโครงงานวิจั ยเป็ น
ภาษาอังกฤษ ตามรายวิชาในหลักสูตร โดยมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงมาวิพากษ์ ให้คำแนะนำโครงงานวิจัย
๔. นักเรีย นระดับ ชั ้น มัธ ยมศึก ษาปี ที่ ๓ มีผ ลสอบ O - NET วิช าภาษาไทย และวิช าคณิตศาสตร์
ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ สูงกว่าระดับประเทศ
๖. นักเรียนได้รับรางวัลด้านการใช้ภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค และระดับประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๗. .การสอบวัดคุณภาพภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยใช้การประเมินจากระบบ Common European
Framework of Referrence for Languages (CEFR)
สรุ ป ผลการสอบวั ด ความสามารถในการใช้ ภ าษาอั ง กฤษ ภาคเรี ย นที ่ ๑ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖ ๓
โดยใช้แบบวัด Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ดังตาราง

ภาคผนวก หน้า ๒๙๓ – ๒๙๖
- QR CODE แสดงการวิ เ คราะห์ ห ลั ก ฐาน/ร่ อ งรอยที ่ ส ะท้ อ นคุ ณ ภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ -๒๕๖๓- QR CODE แสดงรายงานการประเมินตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา(SAR)
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แผนงาน/โครงการประจำปี ๒๕๖๓
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๕๒

ตารางแสดง สรุปผลการสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โดยใช้แบบวัด Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)

ตารางแสดง สรุปผลการสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โดยใช้แบบวัด Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)

ที่มา. กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
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๕๓

ประเด็นพิจารณา
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
วิ ธีดาเนิ นการ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มีการส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการ
แก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นขั้นตอนและนำไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ โดยได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถหลายกิจกรรม
ด้วยกัน ตามขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้
ขั้นวางแผน
๑. ฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ ร่วมกันประชุมวางแผนพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนให้เป็นไปตามหลักสูตร และพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมนักเรียนมีความสามารถ ใน
การแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นขั้นตอน และ
นำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงสร้างการบริหารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร
และวิชาการ คณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ และคณะกรรมการตามโครงสร้างของโรงเรียน
ขั้นดำเนินการ
คณะกรรมการดำเนินงานเสนอโครงการ/กิจกรรม/งานที่เกี่ยวข้องการแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ คิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดอย่างเป็ นขั้นตอน และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ Innovation Princess Chulabhorn Science High
School Chiang Rai
โครงการ/กิ จกรรม
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ๘
กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
๑. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผู้สอนแต่ละรายวิชา
ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรโดยบูรณาการการแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น
๑) การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน
๒) การจัดการเรียนการสอนบูรณาการภาษาอังกฤษ
๓) การจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง STEM
๔) การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริง เช่น การทดลองวิทยาศาสตร์ การฝึกปฏิบัติใน
กลุ่มวิชาการงานอาชีพ การฝึกปฏิบัติในวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
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๕๔

๕) การเรียนการสอนในรายความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม Innovation Princess Chulabhorn
Science High School Chiang Rai
๖) การนำเสนอโครงงานของนักเรียนระดับชั้นมัธ ยมศึก ษาปีที่ ๕ เป็นภาษาอังกฤษในกิจกรรม
Science Fair
๗) การนำเสนอโครงงานของนักเรียนระดับชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ ๖ เป็นภาษาอังกฤษในกิจกรรม
Science Symposium กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
๘) การนำเสนอโครงงานในเวทีระดับชาติและนานาชาติ
๙) การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์
ขั้นติดตามประเมินผล
๑. ประเมินผลงานนักเรียนสามารถการแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นขั้นตอน และนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
๒. สรุปรายงานผลประเมินตามโครงการ/กิจกรรม/ผลงานนักเรียนในการแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ คิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ สามารถอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นขั้นตอน และนำไปประยุกต์ใช้ ใน สถานการณ์
ต่างๆ ได้
๓. เผยแพร่ผลงานต่างๆ ของนักเรียนต่อสาธารณชนโดยประชาสัมพันธ์ วารสารโรงเรียนทางเว็บไซต์
www.pcccr.ac.th และเครือข่ายข่าวการศึกษา สพม.๓๖ นิวส์ www.spm๓๖news.obec.in.th
ขั้นปรับปรุงพัฒนา
๑. คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน นำข้อเสนอแนะจากผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/
งาน ไปปรับปรุงพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถ
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นขั้นตอน และนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้
๒. ฝ่าย/งาน นำข้อเสนอแนะจากผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/งาน ไปปรับปรุงพัฒนางาน
ในปีการศึกษาถัดไป
ผลงาน / ผลการดำเนินการ
๑) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระดับดีขึ้นไป
- ผลการดำเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ
ด้านความสามารถในการคิด ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนที่มีผลการประเมินระดับผ่าน
ขึ้นไป (ตามที่แต่ละโรงเรียนกำหนด)
๒) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการแก้ปัญหา ระดับดีขึ้นไป
- ผลการดำเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ ด้าน
ความสามารถในการแก้ปัญหา ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียน
ที่มีผลการประเมิน ระดับผ่านขึ้นไป
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๕๕

จากการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิ จารณญาณ อภิ ปรายแลกเปลี ่ ยนความคิ ดเห็ น และแก้ ป ั ญหา ระดั บดี เยี ่ ยม ได้ แก่ แบบสรุ ปผลการประเมิ น
การคิดวิเคราะห์ตามหลักสูตรของสถานศึกษา พบว่า นักเรียนทุกคนผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์อยู่
ใน ระดับดีเยี่ยม ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินงานจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมความสามารถของนักเรียน ส่งผลให้
นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นอย่างเป็นขั้นตอน และนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตร โดยบูรณาการการแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
๒. ผลการประเมินคุณภาพด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นักเรียน
มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ ๘๐
๓. การสอบวัดคุณภาพภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยใช้การประเมินจากระบบ Common European
Framework of Referrence for Languages (CEFR) ในปี ๒๕๖๓
๔. นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้รับการประเมิน OECD - PISA
๒๐๑๕ ในเดือนสิงหาคม การรู้เรื่องการอ่าน คะแนนเฉลี่ย ๕๓๔ คะแนน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย
๕๕๐ คะแนน การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย ๕๖๖ คะแนน ซึ่งสูงกว่าคะแนนของนักเรียนตัวแทนประเทศ
ไทย การรู้เรื่องการอ่าน คะแนนเฉลี่ย ๔๐๙ คะแนน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย ๔๑๕ คะแนน การรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย ๔๒๑ คะแนน
๕. นักเรียนได้รับรางวัลซึ่งเกิด จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตร โดยบูรณาการแก้ปัญหา คิด
วิเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นขั้นตอน และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศและโครงการ
Research School มุ่งสู่สากล พบว่านักเรียนได้รับรางวัลระดับภาค ชาติและนานาชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ภาคผนวก หน้า ๒๙๓ – ๒๙๕ - QR CODE แสดงการวิเคราะห์หลักฐาน/ร่องรอยที่สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงรายงานการประเมินตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา(SAR)
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
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๕๖

ประเด็นพิจารณา
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
วิ ธีดาเนิ นการ
โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนรู้ Research School มุ่งสู่สากล Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai
โดยการกำหนดกรอบมาตรฐานการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เป้าหมายตามมาตรฐานที่โรงเรียนกำหนด
ขั้นวางแผน
คณะกรรมการฝ่ายบริหารวางแผนในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้แผนปฏิบตั ิ
การ การจั ด ทำแผนพั ฒ นาการศึ ก ษา และแนวทางการพัฒนานักเรียนให้ มี ค ุ ณ ภาพให้ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ท
ค่าเป้าหมายของโรงเรียน โดยจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับฝ่ายบริหารโรงเรียนและ
คณะกรรมการนักเรียน เพื่อหาจุดเด่น จุดด้อย และนำแนวคิด ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพัฒนาโดยประชุมคณะ
ครู เพื่อแสดงความคิดเห็น นำไปปรับปรุงแก้ไข และนำเสนอผู้ปกครองในการประชุมประจำปี พร้อมทั้งเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การวางแผนปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับ ติดตามดูแล
เกี่ยวกับการบริหารงานของโรงเรียน ได้ศึกษาหาข้อมูลของโรงเรียนจากชุมชนในท้องถิ่นจากประชาชน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ทำการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และวัตถุประสงค์
ของสถานศึกษาเพื่อหาจุดอ่อน จุดแข็ง โดยใช้วิธีการจัดทำ SWOT ได้นำกระบวนการบริหารระบบ PDCA ของเดม
มิ่ง (Deming) มาใช้ในการดำเนินการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และวัตถุประสงค์ของ
โรงเรียน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School - Based Management : SBM) ในการพัฒนานักเรียนมีคุณลักษณะ
ตามค่านิยม PCSHSCR สั่งสมในลักษณะที่ยั่งยืน คือ มีภูมิรู้ ภูมิธรรมและภูมิฐาน ดังนี้
๑. ทบทวนบทบาท ภารกิจ กำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโรงเรียนในแต่ล ะช่วงเวลาให้
สอดคล้องกับนโยบายของเขตพื้นที่การศึกษา และจัดทำแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกัน
๒. ปรับปรุงรูปแบบ กระบวนการวางแผนของโรงเรียน โดยให้ความสำคัญยึดการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
๓. กำหนดโครงสร้างองค์กร มอบหมายนโยบายและกำหนดหน้าที่ ความรับผิ ดชอบของบุคลากร
อย่างชัดเจน เพื่อการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรให้เหมาะสมกับภารกิจที่มอบหมาย
๕. กำหนดกระบวนการพิจารณาประเมินผลงานที่เหมาะสมเป็นธรรม
๖. จัดให้มีการออกแบบสอบถาม เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อนำ
ผลมาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
๗. กำหนดนโยบายกำกับ ติดตาม การปฏิบัติงาน และการใช้ทรัพยากรในหน่วยงาน
๘. จัดทำแผนแม่บทในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานและการจัดการเรียน
การสอน ตลอดจนการจัดทำระบบสารสนเทศของหน่วยงาน
๙. กำหนดขอบเขตและวิธีการเข้าถึงข้อมูลและระบบการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล
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๕๗

การดำเนินการ
คณะกรรมการดำเนินงานเสนอโครงการ/กิจกรรม/งานที่เกี่ยวข้อง
โครงการ/กิ จกรรม
- การแข่งขันเครื่องบินบังคับ
- ค่ายพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
- ฟิสิกส์สัประยุทธ์
- กิจกรรมพัฒนาทักษะการออกแบบเชิงวิศวกรรม
- พัฒนาการเขียนโปรแกรมและออกแบบหุ่นยนต์
- ค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัย
- พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชานวัตกรรม ๒
- พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
- พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาธรรมชาติและการสืบเสาะ
- พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาโครงงาน
- พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยี
- พัฒนาครูสาขาเทคโนโลยี
ผลงาน / ผลการดาเนิ นการ
๑) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีทักษะการทำงานอย่างเป็นระบบและมีความคิดสร้างสรรค์
ผลการดำเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมิน ผู้เรียนที่มีโครงงานหรือ
นวัตกรรม ระดับดีขึ้นไป ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ ๑๐๐
๒) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ผลการดำเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากจำนวนนักเรียนที่มีผลงานการพัฒนา
นวัตกรรม ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนที่มีผลการประเมินของผู้เรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองการประกวดโครงงานหรือนวัตกรรมระดับชาติ และนานาชาติ
จากการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สู่การเป็นนักวิจัย
นักประดิษฐ์ และนักนวัตกรรม
(๒) พัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ มีการทำงานเป็นทีม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นำไปแก้ปัญหา
และใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม และนักเรียนมีโอกาสเผยแพร่และแสดงผลงานแก่สาธารณะชน
ทั้งในโรงเรียน นอกโรงเรียน จนถึงระดับนานาชาติ
(๓) สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่า “โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำ บ่มเพาะผู้มีความสามารถพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษา เพื่อมุ่งมั่นสู่การเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ และ
นักนวัตกรรม เพียบพร้อมคุณธรรมจริยธรรม น้อมนำงานพระราชดำริ สามารถสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน”
(๔) สอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียน ผู้นำด้านกระบวนการคิด วิเคราะห์ วิจัย
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๕๘

(๕) สอดคล้องกับเป้าหมาย ผู้เรียนมีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ในระดับสากล และผู้เรียนมีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้นและมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดี
งามแก่สังคมและประเทศชาติ
(๖) โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย โดยมีการกำหนดรายวิชา
โครงงาน และรายวิชารายวิชาที่เปิดสอนเพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีคำอธิบายรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้
(๗) หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวิ ทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มีการกำหนดรายวิชา
เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ โดยเกิดจาก
การรับรู้เข้าใจปัญหา ความร่วมกันของทุกฝ่าย และลงมือปฏิบัติหรือสนับสนุนตามบทบาทหน้าที่
(เอกสารประกอบการรายงาน รายวิชาที่เปิดสอน ตามหลักสูตรโรงเรียน)
(๘) ผลงานนักเรียนมีความชัดเจน เป็นกระบวนการและเป็นระบบ
(๙) นักเรียนได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ จนถึงระดับนานาชาติ
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๕๙

ภาคผนวก หน้า ๒๙๓ -๒๙๖
- QR CODE แสดงการวิ เ คราะห์ ห ลั ก ฐาน/ร่ อ งรอยที ่ ส ะท้ อ นคุ ณ ภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงรายงานการประเมินตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา(SAR)
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงผลงานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงรายงานข่าว/ประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แผนงาน/โครงการประจำปี ๒๕๖๓
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๖๐

ประเด็นพิจารณา
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง จน
มีความครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน เรียกใช้ได้สะดวกและตรงตามความต้องการ ช่วยให้โรงเรียนสามารถดำเนินงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ตามหลักวิชา โดยโรงเรียนมีแนวทางในการ
พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
วิ ธีดาเนิ นการ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มีการส่งเสริมให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) ได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ มีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
ใหม่ๆ อยู่เสมอ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม โดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
ขั้นวางแผน
๑. ฝ่ า ยบริ ห ารประชุม วางแผนการพัฒ นาคุ ณภาพนั ก เรีย นให้ม ี ความสามารถในการใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงสร้างการบริหาร เพื่อวางแผนการดำเนินงานจัดทำโครงการ/
กิจกรรม/งานที่ส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
ขั้นดําเนินการ
๑. ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/งาน ที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ดังนี้
๑.๑ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เช่น การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี การ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ครูผู้สอน ๘ กลุ่ม สาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ โดยใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น สื่อ e-book, Power Point สื่อเทคโนโลยีออนไลน์ Youtube และใช้เทคโนโลยี
Google Apps for Education มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น
๑.๒ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ได้แก่ กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ ชุมนุมโครงงานคอมพิวเตอร์ กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
๑.๓ ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนทางด้าน ICT โดยการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น ส่งเข้าประกวด
แข่งขันในเวทีต่าง ๆ ทั้งระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เช่น กิจกรรมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กิจกรรม Science Fair กิจกรรม Science Symposium
๑.๔ จัดแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้แก่ ห้องสืบค้น
(Resource Center) ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ห้องเรียน ICT เป็นต้น
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ขั้นติดตามประเมินผล
๑. ประเมินผลการพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของโรงเรียน (Self - Assessment Report) มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
๒. สรุป รายงานผลการพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT) ได้แก่ รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายงานการติดตามประเมินผล
โครงการ/กิจกรรม/งาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี เป็นต้น
๓. เผยแพร่ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม/งาน ที่พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้แก่ รายงานประจำปี จุฬาวิทย์ฯ สาร เว็บไซต์โรงเรียน เป็นต้น
ขั้นปรับปรุงพัฒนา
๑. ครูนำข้อเสนอแนะจากการประเมินไปปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป
๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระฯ นำข้อเสนอแนะ ข้อแนะนำ ไปปรับปรุง พัฒนา โครงการ/
กิจกรรม/งาน เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) ในปีการศึกษาต่อไป
ผลงาน / ผลการดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ ด้านความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนที่มีผลการประเมิน ระดับดีขึ้นไป
- ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนที่ได้ระดับผลการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับ ๓-๔
ผลการดำเนินงาน สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ ด้านความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป และนักเรียน
นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการทำโครงงานทางด้าน ICT จนได้รับความสำเร็จและ
ได้รับรางวัลต่าง ๆ
ภาคผนวก หน้า ๒๙๓ -๒๙๖
- QR CODE แสดงการวิเคราะห์หลักฐาน/ร่องรอยที่สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงรายงานการประเมินตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา(SAR)
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงผลงานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงรายงานข่าว/ประชาสัมพํนธ์ผลงานทางวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แผนงาน/โครงการประจำปี ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงรายงานการบริหารงานการจัดการเรียนการสอน
ภายใต้สถานการณ์ COVID-๑๙
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ประเด็นพิจารณา
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
วิ ธีดาเนิ นการ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มีการดำเนินงานส่งเสริมให้ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รายละเอียดดังต่อไปนี้
ขั้นวางแผน
๑. ฝ่ายบริหารวางแผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
๒. ฝ่ายบริหารประชุม สรรหาบุคลากรที่เหมาะสม แต่งตั้งและมอบหมายภาระงานของโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๓. ดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายภาระงานของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้กับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔.. ส่วนงานแต่ละฝ่ายประชุมกำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน พร้อมทั้งกำหนดแผนการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๓
ขั้นดําเนินการ
โรงเรียนดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/งาน ที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนตามหลักสูตรในโรงเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โครงการ/กิ จกรรม
๑. ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/งาน ที่ได้กำหนด
๒. กิจกรรมสอนเสริม (Comprehensive Study Group : C.S.G.) ในช่วงเวลา ๑๖.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ทุกวันจันทร์ - ศุกร์
๓. กิจกรรมสอนเสริมแบบเข้มข้น (Group Investigation : G.In.) ทุกวันเสาร์เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
๔. กิจกรรมพัฒนานักเรียนและค่ายกิจกรรมของแต่ละกลุ่มสาระ ดังนี้
- กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และค่ายภาษาไทย
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาเคมี
- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาชีววิทยา
- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาฟิสิกส์
- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิทยาศาสตร์ ม.ต้นและดาราศาสตร์
- การเรียนการสอนรายวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
- การเรียนการสอนรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์
- การนำเสนอผลงานวิชาการของนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯ
- การเตรียมความพร้อมด้านโอลิมปิกวิชาการ
- การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ เช่น ตอบปัญหาทางเคมี ชีววิทยา ทางเพชรยอดมงกุฎ ฯลฯ
- ค่ายปรับพื้นฐาน ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
- กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัย เชียงใหม่
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- พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์
- ค่ายปรับพื้นฐาน ความรู้ทางคณิตศาสตร์
- ค่าย สอวน คณิตศาสตร์
- ค่าย สอวน ภูมิศาสตร์
- ค่ายประวัติศาสตร์
- ค่ายใช้สื่อออนไลน์
ขั้นติดตามประเมินผล
๑.. ครูผู้สอนจัดการวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรการเรียนการสอน
๒. ฝ่ายบริหารกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/งาน ที่กำหนด
ขั้นปรับปรุงพัฒนา
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/งาน พร้อมทั้งเสนอแนะ
แนวทางการปรับปรุงแก้ไข รายงานข้อจำกัดในการดำเนินงาน เพื่อเก็บเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ตามหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในปีการศึกษาต่อ ๆ ไป
ผลงาน / ผลการดำเนินการ
๑) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับ ๓ – ๔ สูงกว่า
ค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาพรวมระดับสถานศึกษาของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ ๓
ขึ้นไป ตามที่โรงเรียนกำหนดไว้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนในภาพรวม อยู่ในระดับดีเยี่ยม
จากการยกระดับ พัฒนาคุณภาพนักเรียนในด้านต่าง ๆ ผ่านโครงการ/งาน/กิจกรรมที่กำหนดขึ้นนั้น
ส่งผลให้ระดับผลการเรียนเฉลี่ยของทุกระดับชั้น ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในเกณฑ์ระดับดี คือผลการเรียนเฉลี่ย
๓.๐๐ ขึ้นไปทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับชั้น ม.ต้น ทุกกลุ่มสาระ มีผล
การเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ๓.๐๐ ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับชั้น ม.ต้น ทุกกลุ่มสาระ มีผล
การเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ๓.๐๐ ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับชั้น ม.ปลาย ทุกกลุ่มสาระ
มีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ๓.๐๐ ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๔. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับชั้น ม.ปลาย ทุ กกลุ่มสาระ
มีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ๓.๐๐ ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม (TOP TEN ) ในแต่ละระดับชั้นของภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวนทั้งหมด ๒๑๑ คน โดยทุกคนมีผลการเรียนเฉลี่ย ๓.๕๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๖. ผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นผู ้ ม ี ผ ลการเรี ย นดีเ ยี ่ ย ม (TOP TEN ) ในแต่ ล ะระดั บ ชั้ น
ของภาคเรี ย นที ่ ๒ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๓ จำนวนทั ้ ง หมด ๑๒๗ คน โดยทุ ก คนมี ผ ลการเรี ย นเฉลี ่ ย ๓.๕๐
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๖๔

กระบวนการพัฒนา การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓
วิธีดำเนินการ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นหลักสูตรแบบอิงมาตรฐานและจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้น ฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็น
สากล มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โรงเรียนได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดโครงการต่างๆ ที่ส่งผลในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ดังนี้
ขั้นวางแผน
คณะกรรมการฝ่ ายบริ หารโรงเรี ยน กลุ ่ มงานบริ หารวิ ชาการ หั วหน้ างานฝ่ ายบริ หารวิ ชาการ และ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม ประชุมเตรียมความพร้อมกำหนดการเรียนการสอนที่เข้มข้นในรายวิชา
พื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบระดับชาติ (O - NETT)
กลุ่มงานบริหารวิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดทำกำหนดการการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
ครูผู้รับผิดชอบ สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการดำเนินงาน
ขั้นดำเนินการ
๑. กลุ ่ ม งานบริ ห ารวิ ช าการดำเนิ น การตามกำหนดการยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย นและ
การทดสอบระดับชาติขั้น พื้น ฐาน (O - NET) ของแต่ล ะกลุ่มสาระการเรียนรู้ พร้อมทั้งมอบต้นฉบับข้อสอบ
(O - NET) ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ให้กับแต่ละกลุ่มสาระ
๒. แต่ละกลุ่มสาระดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ
(O - NET) โดยการเจาะลึกด้านทฤษฎีของเนื้อหา การฝึกทำแบบทดสอบระดับชาติ (O -NET)ย้อนหลัง ๕ ปี เพื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่างของขอบเขตเนื้อหาการออกข้อสอบ
๓. โรงเรียนคอยส่งเสริม และกระตุ้นนักเรียนให้มีความกระตือรือร้น เห็นความสำคัญของการทดสอบ
ระดับชาติ (O – NET)
ขั้นติดตามประเมินผล
๑. ฝ่ายบริหารกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/งานที่กำหนด
๒. ติดตามผลการทดสอบระดับชาติ และนำมาสรุปประมวลผล วิเคราะห์ประเมินผลเพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การดำเนินการในปีต่อไป
ขั้นปรับปรุงพัฒนา
๑. ครูผู้สอนในรายวิชานั้น ๆ และส่วนงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อเก็บเป็ นข้อมูลใน
การพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขั้นพื้นฐาน (O - NET) ของนักเรียนในปีการศึกษาต่อไป
๒. ยกย่องชมเชย ให้รางวัลสำหรับนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ ๑๐๐ คะแนนเต็ม เพื่อเป็นขวัญ
และกำลังใจ ประชาสัมพันธ์ให้เป็นแบบอย่างกับรุ่นต่อไป
ผลงาน / ผลการดำเนินการ
๑. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ
๒. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๖๕

ภาคผนวก หน้า ๒๙๓ -๒๙๖
- QR CODE แสดงการวิเคราะห์หลักฐาน/ร่องรอยที่สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
และค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงรายงานการประเมิ น ตนเองของครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา( SAR)
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงผลงานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงรายงานข่าว/ประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงแผนงาน/โครงการประจำปี ๒๕๖๓

ประเด็นพิจารณา
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
วิ ธีดาเนิ นการ
.โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีกระบวนการจัดการเรียน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็ นสำคัญ ส่งเสริม ให้นักเรียนมีความรู้
ความสามารถรอบด้าน มีความสามารถพิเศษและมีผลงานเป็นเลิศ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดศักยภาพการเรียนรู้ของ
ตนเอง ด้วยกระบวนการคิด วิเคราะห์ การใช้สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายในการจัดการเรียน
การสอน และนำเสนอผลงานด้วยสื่อเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ จากกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงกว่าเกณฑ์ มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และมี
ความรู้ความสามารถรอบด้านอันได้แก่ ความสามารถ ด้านดนตรี ศิลปะ ภาษา กีฬา วั ฒนธรรม นอกจากนี้
นักเรียนมีผลงานที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทั้งระดับประเทศและนานาชาติ โดยโรงเรียนได้ดำเนินงานจักิจกรรม
ส่งเสริมนักเรียน มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพและมีผลการดำเนินงาน และหลักฐาน
ขั้นวางแผน
๑. ฝ่ายบริหารประชุมวางแผนการจั ดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถรอบด้านมี
ความสามารถพิเศษและมีผลงานเป็นเลิศ
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อพัฒนานักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพรอบด้าน
มีความสามารถพิเศษและมีผลงานเป็นเลิศ
ขั้นดําเนินการ
๑. โรงเรียนดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม/งาน เพื่อพัฒนานักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติ
ที่ดีต่องานอาชีพรอบด้าน มีความสามารถพิเศษและมีผลงานเป็นเลิศ ดังนี้
๑.๑ โรงเรีย นจัดกิจ กรรม เช่น ๑) อบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพโครงงานวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๒) การอบรมพัฒนาความรู้การสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้น สำหรับครูผู้สอน
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๖๖

ของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพื่อพัฒนานักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพโดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัย OTAGO ประเทศนิวซีแลนด์๓) อบรมพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๔) การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ด้านการสอนและการออกแบบข้อสอบ
ให้ตรงตามการประเมินของ OECD ๕) อบรมตามโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา
๑.๒ พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ โดยครูใช้กระบวนการจัดการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ ๑) การจัดการเรียนการสอนแบบฝึกปฏิบัติจริง ๒) การจัดการเรียนการสอนแบบ ๕E
๓) การจัดการเรียนการสอนแบบ Cooperative learning ๔) โครงการค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศในแต่ละกลุ่ม
สาระ เช่น โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โครงการค่ายภาษาอังกฤษ โครงการค่ายคณิตศาสตร์ โครงการค่าย
คอมพิวเตอร์ โครงการค่ายภาษาไทย ๕) กิจกรรม Science Symposium ๖) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ๗) การจัดกิจกรรม
แข่งขันคิดเลขเร็ว เทคนิคคิดเลขเร็วโดยใช้วิธีคิดแบบเวทคณิต ๘) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้การ
แสดงละครภาษาอังกฤษ ๙) โครงการพัฒนางานวิชาการและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ และ ๑๐)โครงการ
โอลิมปิกวิชาการ
๒. โรงเรียนได้จัดทำโครงการค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
โครงการ/กิจกรรม
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร และกิจกรรมพัฒนานักเรียนพักประจำ
- กิจกรรมการสอนเสริมตามหลักสูตร (Gin)
- กิจกรรมการสอนเสริมแบบเข้มข้น (CSG)
ขั้นติดตามประเมินผล
๑. ประเมิน ผลงานการพัฒ นานั กเรียนมี ความรู้ ความสามารถรอบด้า นมี ความสามารถพิเ ศษและ
มีผลงานเป็นเลิศ
๒. สรุป รายงานผลการพัฒ นานัก เรียนมี ความรู้ ความสามารถรอบด้ านมีความสามารถพิ เศษและ
มีผลงานเป็นเลิศ
๓. เผยแพร่ผลงานการดำเนินโครงการนักเรียนต่อสาธารณชนโดยประชาสัมพันธ์ และวารสารโรงเรียน
และทางเว็บไซต์ www.pcccr.ac.th
ขั้นปรับปรุงพัฒนา
๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ นำข้อเสนอแนะจากผลการดำเนินงานตาโครงการ /กิจกรรม/งาน
ไปปรับปรุงพัฒนางานเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถรอบด้านมีความสามารถพิเศษและมีผลงานเป็นเลิศ
๒. ฝ่าย/งาน นำข้อเสนอแนะจากผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/งาน ไปปรับปรุงพัฒนางาน
ในปีการศึกษาถัดไป
ผลงาน / ผลการดำเนินการ
๑) ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพ และมีประสบการณ์ในงาน
อาชีพที่สนใจ มีคุณธรรมและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
- ผลการดำเนินงาน เท่ากับค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนที่มีผลการประเมิน
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๖๗

๒) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ม.๖ ร้อยละ ๑๐๐ สามารถประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพ
ที่สอดคล้องกับความรู้ ความถนัด และความสนใจ
- ผลการดำเนินงาน เท่ากับค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากข้อมูล การประเมินทางเลือกในการประกอบ
อาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ ความถนัด และความสนใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ม.๖ คือ ร้อยละ ๑๐๐
๓) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ร้อยละ ๑๐๐ มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ และ
มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ
- ผลการดำเนิ น งาน เท่ า กั บ /ค่ า เป้ า หมาย โดยพิ จ ารณาจากข้ อ มู ล จำนวนนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ และมีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ คือ ร้อยละ ๑๐๐
จากการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนที่ได้ระดับผลการเรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ ๓-๔ และร้อยละ ๑๐๐ ของ
ผู้เรียนที่มีเจตคติที่ดีต่องานอาชี จากผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร โดยการสนับสนุนให้เข้าร่วมการ
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ครูพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคั ญ และใช้ ก ระบวนการจั ด การจั ด การเรี ย นรู ้ ท ี ่ ห ลากหลาย ทำให้ น ั ก เรี ย นมี ค วามสามารถรอบด้ า นมี
ความสามารถพิเศษและมีผลงานเป็นเลิศ ดังนี้
๑. นักเรียนได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ทางวิชาการตามข้อตกลงความร่วมมือ ในการแลกเปลี่ยนนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ศึกษาต่อ National Institute of Technology (KOSEN) ณ Ibaraki College ประเทศญี่ปุ่น
๒. นักเรียนได้รับคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน JENESYS ณ ประเทศญี่ปุ่น
๓. นักเรียนได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น จัดโดยโครงการ MJES
(Mainichi Japanese Exchange Scholarship)
๔. นั ก เรี ย นได้ร ับ คัด เลือ กเข้า ร่ ว มโครงการ Rotary Youth Exchange as a Rotary International
ambassador to R.C. of Istres D.๑๗๖๐, France In the year ณ ประเทศฝรั่งเศส
๖. นักเรียนได้นำเสนอผลงานระดับประเทศ และผลงานระดับนานาชาติ
๗. นักเรียนได้รับรางวัล ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
ภาคผนวก หน้า ๒๙๓ -๒๙๖
- QR CODE แสดงการวิเคราะห์หลักฐาน/ร่องรอยที่สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
และค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงนักเรียนได้นำเสนอผลงานโครงงานและนักเรียนได้รับรางวัล ตามจุดเน้น/ความ
เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
- QR CODE แสดงรายงานการประเมินตนเองของครูและบุคลากร (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงผลงานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงรายงานข่าว/ประชาสัมพํนธ์ผลงานทางวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แผนงาน/โครงการประจำปี ๒๕๖๓
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๖๘

ประเด็นพิจารณา
๗) ทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ (อย่างน้อย ๒ ภาษา)
ในการสื่อสาร ได้แก่ ภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ***
วิ ธีดาเนิ นการ
โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาโดย
- กิจกรรม English /Chinese/Japanese Camp ค่ายปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
- กิจกรรมกรเรียนการสอน และกิจกรรม อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น
- Chinese/Japanese Campค่ายปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
- PCSHSCR- YJC Science Exchange Programme
- PCSHSCR - TGUSHS Collaboration Program
- YJC- PCSHSCR Science Exchange Programme
- TGUSHS-PCSHSCR Collaboration Program
ผลงาน / ผลการดำเนินการ
จากการตรวจสอบเอกสารที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง พบว่ า นั ก เรี ย นมี ท ั ก ษะและความสามารถในการใช้
ภาษาต่างประเทศ (อย่างน้อย ๒ ภาษา) ในการสื่อสาร ได้แก่ ภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ร้อย
ละ ๗๐ ของผู้เรียนที่เรียนภาษาต่างประเทศภาษาที่สอง มีทักษะการสื่อสารได้ตามระดับมาตรฐานของภาษานั้น ๆ
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันนิทรรศการภาษาญี่ปุ่น(นิฮงไซ)
ภาคผนวก หน้า ๒๙๓ - ๒๙๖
- QR CODE แสดงการวิ เ คราะห์ ห ลั ก ฐาน/ร่ อ งรอยที ่ ส ะท้ อ นคุ ณ ภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงรายงานการประเมินตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา(SAR)
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงผลงานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงรายงานข่าว/ประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แผนงาน/ครงการประจำปี ๒๕๖๓

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๖๙

๒. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

ษา
ประเด็นพิจารณา
๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมตามที่สถานศึกษา
กำหนด โดยเฉพาะความสำนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน การมีส่วนร่วมของนักเรียน ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การยอมรับเหตุผลและความคิดเห็นของผู้อื่น ความสามารถในการทำงานเป็น
ทีม ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ความมั่นใจในตนเอง เจตคติที่ดีต่อการเรียน และรักษาสุขภาพกายสุขภาพจิตที่
ดี ความรู้สึกปลอดภัย รวมถึงความเข้าใจวิธีป้องกันตนเองและผู้อื่นให้ปลอดภัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย เชียงราย มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนักเรียน ให้นักเรียนสามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างเป็นปกติสุขและมีคุณค่า โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
ในด้านต่าง ๆ รอบด้าน ได้แก่ ๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๒) วินัยและซื่อสัตย์สุจริต ๓) ใฝ่เรียนรู้ ๔) มีจิตสาธารณะ
๕) มุ่งมั่นในการทำงาน ๖) มีความภูมิใจในความเป็นไทย และอยู่อย่างพอเพียง ๗) เห็นคุณค่าของการเรียนรู้
๘) เห็นคุณค่าของการวิจัย และการประดิษฐ์คิดค้น ๙) มีจิตใจเปิดกว้างเชื่อในเหตุผล ๑๐) รักและเห็นคุณค่าของการ
ออกกำลังกาย ได้ครบทุกข้อ ทุกระดับชั้น คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
วิ ธีดาเนิ นการ
นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมตามที่
สถานศึกษากำหนดและมีจิตสำนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้
ขั้นวางแผน
๑. ฝ่ายบริหารประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ วางแผนการจัดทำโครงการ/กิจกรรม/งานที่ส ่งเสริมและพัฒนานักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด และแสดงการกระทำที่สะท้อนว่าเห็น
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนปรากฏโดดเด่นเป็นแบบอย่างได้
ขั้นดําเนินการ
โรงเรียนดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม/งาน ที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนดและแสดงการกระทำที่ สะท้อนว่าเห็นประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตน ปรากฏโดดเด่นเป็นแบบอย่างได้ ดังนี้
๑. กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน มี การจัดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เป็นประจำทุกปี เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน
ให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณภาพที่ดีในสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
๒. โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
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๓. โครงการจิตอาสา ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี เราทำความดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน เป็นกิจกรรมเพื่อ
สั งคมและสาธารณประโยชน์ ซึ ่ งเป็ นหน้ าที ่ ของสถานศึ กษาทุ กแห่ งจะต้ องเน้ นการสร้ างเยาวชนที ่ ม ี ความสมดุ ล
ลูกศิษย์ต้องเป็นคนเก่ง เป็นคนดีมีคุณลักษณะและมีสมรรถนะตามที่หลักสูตรกำหนด การให้นักเรียนทำกิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์ เป็นความมุ่งหวังที่จะสร้างจิตสาธารณะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อื่น ๆ อีกหลายประการ
ตามโครงการจิตอาสา เป็นโครงการที่มีความเป็นไปได้ มีความง่ายและสะดวกในการปฏิบัติและให้ผลดี เพื่อการ
สร้างจิตสาธารณะแก่นักเรียน จึงจัดกิจกรรมให้นักเรียนทุกระดับชั้น
๔. กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียนในคาบจริยธรรม เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีคุณธรรม จริยธรรม มีพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสมทั้งกาย วาจา ใจ มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีจิตใจอ่อนโยน
การจั ดกิ จกรรมดั งกล่ าวได้ มอบหมายให้ งานระดั บชั ้ น โดยครู ท ี ่ ปรึ กษาและหั วหน้ าระดั บดำเนิ นการในรู ปแบบ
ต่าง ๆ เช่น การสวดมนต์ยาว การอบรมด้านคุณธรรมและด้านศิลปวัฒนธรรมจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือวิทยากรภายนอก เป็นต้น
๕. กิจกรรมความดีไม่มีขาย เป็นกิจกรรมให้นักเรียนวางแผนการทำกิจกรรมการทำความดีให้กับโรงเรียน
ชุมชน และสังคม
๖. กิจกรรมอบรมนักเรียนประจำวัน (Homeroom) ประจำสัปดาห์ โดยครูที่ปรึกษาจะอบรมนักเรียนที่
ปรึกษาของตนเองในตอนเช้าหลังกิจกรรมหน้าเสาธง และมีการอบรมนักเรียนที่หอพักในเวลา ๒๐.๐๐ น. โดยครู
เวรประจำวัน และครูบ้านพัก ของแต่ละบ้านพัก เป็นการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด ทำให้ ทราบปัญหาของนักเรียน
และร่วมกันแก้ปัญหาของนักเรียนได้ทันการและถูกวิธี นักเรียนได้รับการเอาใจใส่ดูแล เกิดความใกล้ชิดระหว่างครูและ
นักเรียน นักเรียนเชื่อฟังครูและประพฤติตนได้อย่างเหมาะสม
๗. กิจกรรมปฐมนิเทศและปรับสภาพนักเรียนชั้น ม. ๑ - ม.๔ เพื่อให้นักเรียนได้ปรับตัวในการอยู่ในสังคมใหม่ว่า
ตนเองต้องปรับปรุงตนเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ อย่างไร โดยเฉพาะนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
เชียงราย ซึ่งต้องอาศัยร่วมกับผู้อื่นในบ้านพักจึงต้องมีการเรียนรู้วิธีการที่จะพักอาศัยอยู่ด้วยกัน และเรียนรู้ที่จะ
ปรับตัวเองเข้ากับผู้อื่นในช่วงที่เรียนในโรงเรียน
๘. การเข้าร่วมโครงการเพชรล้านนา โดยพระภาวนารัตนญาณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ เพื่อให้นักเรียน ได้
พัฒนาร่างกายและจิตใจให้ส มบูร ณ์ มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต ภายใต้ความเป็น ไทย
ที่สำคัญคือการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถให้เต็มศักยภาพเป็นการเสริมสร้างทรัพยากรที่มีคุณค่า
ให้แก่ประเทศชาติ
๙. กิจกรรมนั่งสมาธิเจริญปัญญาฌช้าวันพฤหัสบดี ทุกสัปดาห์
โครงการ/กิจกรรม
- กิจกรรม/โครงการงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
- กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ม.๑ และ กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ม.๔
- กิจกรรม/โครงการงานวินัยและนิติการ
- กิจกรรม/โครงการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนอันพึงประสงค์
- กิจกรรมจัดทำคู่มือนักเรียนประจำ
- กิจกรรม/โครงการงานพัฒนาระบบดูแลนักเรียนประจำ
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๗๑

- กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
- กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง
- กิจกรรมอบรมครูเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- กิจกรรม/โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของหอพักนักเรียนประจำ
- กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- กิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนอันพึงประสงค
- กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน (PD)
- กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกหอพักนักเรียน
- กิจกรรมทักษะชีวิต
- กิจกรรมพัฒนางานและส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน
- กิจกรรมพัฒนางานต่อต้านยาเสพติด
- กิจกรรมพัฒนางานส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย
- กิจกรรมพัฒนางานบริหารกิจการนักเรียน
- กิจกรรมพัฒนาโครงการหนึ่งห้องเรียน หนึ่งความ
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลนักเรียน
- กิจกรรมพัฒนางานโภชนาการนักเรียน
ขั้นติดตามประเมินผล
๑. ประเมินผลงานการพัฒนาเพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๒ .สรุปรายงานผลการพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๓. เผยแพร่ผลงานการดำเนินโครงการนักเรียนต่อสาธารณชนโดยประชาสัมพันธ์ และวารสารโรงเรียน
จุฬาวิทย์สาร และทางเว็บไซต์ www.pcccr.ac.th
ขั้นปรับปรุงพัฒนา
๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ นำข้อเสนอแนะจากผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/งาน
ไปปรับ ปรุงพัฒ นางานเพื่อให้น ักเรีย นมีความรู้ความสามารถรอบด้ าน มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามที่สถานศึกษากำหนดและแสดงการกระทำที่ สะท้อนว่าเห็นประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตน ปรากฏโดดเด่นเป็นแบบอย่างได้
๒. ฝ่าย/งาน นำข้อเสนอแนะจากผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/งาน ไปปรับปรุงพัฒนางานใน
ปีการศึกษาถัดไป
ผลงาน / ผลการดำเนินการ
๑) ร้ อ ยละ ๑๐๐ ของผู ้ เ รี ย นที ่ ม ี ค ุ ณ ลั ก ษณะที ่ ด ี ต ามที ่ ส ถานศึ ก ษากำหนด ระดั บ ผ่ า นขึ ้ น ไป
- ผลการดำเนิ นงาน สู งกว่ าค่ าเป้ าหมาย โดยพิ จารณาจากผลการประเมิ ค ุ ณลั กษณะอั นพึ งประสงค์
ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ ๑๐๐.ของผู้เรียนที่มีผลการประเมิน ระดับผ่านขึ้นไป
จากการตรวจสอบเอกสารที่ เกี ่ย วข้ อง พบว่า ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี ตาม เป้าหมาย
ที่ส ถานศึกษากำหนดเป็น แบบอย่างได้ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ
ตามหลักสูตร ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนที่มีความรับผิดชอบและมีวินัย ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนที่มีทักษะชีวิต
นั ก เรี ย นประจำ และร้ อ ยละ ๑๐๐ ของผู ้ เ รีย นที่ ม ีจ รรยานั ก วิ ทยาศาสตร์ แ ละมุ ่ง มั่ นที ่จะสร้ างผลงานด้าน
วิทยาศาสตร์ โดยผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
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ครบทั้ง ๘ ข้อ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน
รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังตามตารางนี้
ร้อยละของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
ระดับชั้น
จำนวนนักเรียน
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๙๗
๑๐๐
๙๗
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
๙๓
๑๐๐
๙๓
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๙๓
๑๐๐
๙๓
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๑๔๔
๑๐๐
๑๔๔
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
๑๔๒
๑๐๐
๑๔๒
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๑๔๑
๑๐๐
๑๔๑
จากตารางแสดง คุ ณลั กษณะอั นพึ งประสงค์ ตามหลั กสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั ้ นพื ้ นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ครบทั้ง ๘ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ตารางแสดง คุณลักษณะอันพงประสงค์ที่เป็นจุดเน้นของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับ คิดเป็น ระดับ คิดเป็น ระดับ คิดเป็น ระดับ คิดเป็น
๓ ร้อยละ ๒ ร้อยละ ๑ ร้อยละ ๐ ร้อยละ
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๗๑๐ ๑๐๐
๐
๐.๐๐
๐ ๐.๐๐
๐
๐.๐๐
วินัยและซื่อสัตย์สุจริต
๗๑๐ ๑๐๐
๐
๐.๐๐
๐ ๐.๐๐
๐
๐.๐๐
ใฝ่เรียนรู้
๗๑๐ ๑๐๐
๐
๐.๐๐
๐ ๐.๐๐
๐
๐.๐๐
มีจิตสาธารณะ
๗๑๐ ๑๐๐
๐
๐.๐๐
๐ ๐.๐๐
๐
๐.๐๐
มุ่งมั่นในการทำงาน
๗๑๐ ๑๐๐
๐
๐.๐๐
๐ ๐.๐๐
๐
๐.๐๐
มีความภูมิใจในความเป็นไทย
๗๑๐ ๑๐๐
๐
๐.๐๐
๐ ๐.๐๐
๐
๐.๐๐
และอยู่อย่างพอเพียง
เห็นคุณค่าของการเรียนรู้
๗๑๐ ๑๐๐
๐
๐.๐๐
๐ ๐.๐๐
๐
๐.๐๐
เห็นคุณค่าของการวิจัย และ
๗๑๐ ๑๐๐
๐
๐.๐๐
๐ ๐.๐๐
๐
๐.๐๐
การประดิษฐ์คิดค้น
มีจิตใจเปิดกว้างเชื่อในเหตุผล
๗๑๐ ๑๐๐
๐
๐.๐๐
๐ ๐.๐๐
๐
๐.๐๐
รักและเห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย
๗๑๐ ๑๐๐
๐
๐.๐๐
๐ ๐.๐๐
๐
๐.๐๐
เฉลี่ย
๑๐๐
๐.๐๐
- ๐.๐๐
๐.๐๐
ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ระดับ ๑ ขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
จากตาราง พบว่า ผู้เรียนที่ได้รับผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นจุดเน้นของสถานศึกษา
ผ่านเกณฑ์ (ตั้งแต่ ระดับ ๑ ขึ้นไป) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีผลการประเมิน
ในระดับ ๓

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
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จากการดำเนินการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมตามที่สถานศึกษากำหนด
และมีจิตสำนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย เชียงราย มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและจิตสำนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
ได้รับรางวัล เกียรติบัตรเชิดชู ยกย่อง ดังนี้
๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาในระดับดีขึ้นไป
๒. โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม โครงการประกวดโรงเรียนและ
นักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม จากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานและธนาคารออมสิน
๓. ครูและนักเรียนได้รับรางวัล “ต้นแบบคนดีศรีเชียงราย” ประเภทบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรมเป็น
ประจำทุกปี ทั้งในระดับเยาวชนและระดับบุคคลทั่วไป ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ตำบลห้วยสัก อำเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย จัดโดย ชมรมคนดีศรีเชียงราย ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
๔. โรงเรียนมอบโล่รางวัลคนดีศรีจุฬาภรณ ให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี เรี ยนดี ช่วยเหลืองาน /
กิจกรรมของโรงเรียน เป็นแบบอย่างที่ดี และชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นประจำทุกปี
๕. นักเรียน ได้รับการยกย่อง ดังนี้
- นักเรียนรางวัลพระราชทาน นายสุรพีร์ สุวรรณ์ ระดับเขตพื้นที่ สพม.เชียงราย และได้รับ
คัดเลือกการประเมินระดับภาค เขต ๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

- คนดีศรีจุฬาภรณ์ฯ

นาย พศวัต อัศวสุคนธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ นาย เอกพงศ์ จอมวงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
- นายวสุพล มูลมะณี และน.ส.เชื่อมรัก เย็นใจมา เยาวชนดีเด่น วันเยาวชนแห่งชาติ
- นายโชติอนันต์ทรัพย์ โสภาเคน และน.ส.ธีรนาฏ เครือดวงคำ เยาวชน
ระดับชมเชยวันเยาวชนแห่งชาติ
๖. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ได้รับการยกย่อง ดังนี้
- นายสุพจน์ ทาวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรรางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น
กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตริมกก สพม.เชียงราย และรางวัลต้นแบบคนดีศรีเชียงราย
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ภาคผนวก หน้า ๒๙๓ -๒๙๖
- QR CODE แสดงการวิ เ คราะห์ ห ลั ก ฐาน/ร่ อ งรอยที ่ ส ะท้ อ นคุ ณ ภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงรายงานการประเมินตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา(SAR)
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงผลงานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงรายงานข่าว/ประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการ และกิจการนักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แผนงาน/โครงการประจำปี ๒๕๖๓

ประเด็นพิจารณา
๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
วิ ธีดาเนิ นการ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้จัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อปลูกฝังให้
นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย สามารถอธิบาย ยกตัวอย่างและ
แสดงออกได้อย่างเหมาะสมมีแนวทางนำภูมิปัญญาที่มีในท้องถิ่นของตนไปใช้ชีวิตประจำวันได้
ขั้นวางแผน
๑. ฝ่ายบริหารประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ วางแผนการจัดทำโครงการ/กิจกรรม/งานที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามที่สถานศึกษากำหนด และแสดงการกระทำ
ที่สะท้อนว่าเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนปรากฏโดดเด่นเป็นแบบอย่างได้
ขั้นดําเนินการ
โรงเรียนดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม/งาน ที่เน้นความตระหนักในเรื่องภูมิปัญญาไทยโดยมีกิจกรรมเพื่อ
สร้างความตระหนัก ดังนี้
๑. กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา นักเรียนได้ร่วมจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามวันสำคัญทางศาสนา และให้
นักเรียนจดบันทึกในการเข้าร่วมกิจกรรมตามวันสำคัญทางศาสนา โดยเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้ปกครองที่วัด ใน
หมู่บ้านของตนเอง และร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนด้วย แต่ละห้องเรียนมีการจัดป้ายนิเทศตามวันสำคัญทางศาสนา
ทุกห้องเรียน ทำให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม เห็นความสำคัญของกิจกรรมทางศาสนา และ
ปฏิบัติตนตามคำสอนของพระพุทธศาสนา เช่น กิจกรรมตักบาตรวันปีใหม่ กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา
๒. กิ จกรรมเทิ ดพระเกี ยรติ ในวาระต่ าง ๆ เช่ น วั นแม่ แห่ งชาติ วั นเฉลิ มพระชนมพรรษา วั นปิ ยมหาราช
วันไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทำให้นักเรียนได้
ระลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษไทยที่รักษาดินแดนของไทย และพัฒนาประเทศไทยให้คงอยู่จนถึงทุกวันนี้
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๓. กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ทุกปีการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
ได้จัดกิจกรรมออกไปแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่ นในรูปของการทำโครงงาน และงานวิจัย โดยครูผู้สอนจะชี้แนะให้
นักเรียนสืบเสาะ หาความรู้โดยใช้ท้องถิ่นของตนเองเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นการทำให้นักเรียนได้รับทราบข้อมูลของ
ภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตนเองว่าในท้องถิ่นของตนเองมีอะไรบ้าง นักเรียนจะได้เข้าไปศึกษาหาความรู้ได้ และใช้
ความรู้ในท้องถิ่นให้เป็นประโยชน์ อนุรักษ์วัฒนธรรมในสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนเอง
๔. โครงการแลกเปลี่ยนศิลปะ วัฒนธรรมไทยและการศึกษา เป็นโครงการที่นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้เป็นตัวแทนนำวัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศไทยกับ
หลากหลายประเทศ ซึ่งเป็นการสร้างชื่อเสียงของประเทศไทย และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้กับต่างประเทศ
ได้รับทราบศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของไทย
๕. กิจกรรมรณรงค์การแต่งกาย เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนแต่งกายสะอาด ถูกสุขลักษณะเป็นไป
ตามระเบียบของโรงเรียน ทุกวันศุกร์โรงเรียนได้กำหนดให้วันศุกร์เป็นวันที่นักเรียนแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง เพื่อ
เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น
๖. กิจกรรมวันสุนทรภู่ ซึ่งเป็นกิจกรรมวันสำคัญของบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทย มีผลงานให้
ชาวไทยได้ศึกษาอย่างหลากหลาย นักเรียนได้รำลึก ถึงผลงานที่สร้างให้ลูกหลานไทยได้ศึกษา และเป็นแบบอย่างที่ดี
ในการสร้างผลงานที่ดีมีคุณค่า
๗. กิจกรรมวันไหว้ครู เป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้ร่วมกันจัดเพื่อให้เป็นผู้มีความกตัญญู กตเวทีต่อครู
อาจารย์และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
๘. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงพระคุณแม่ของตนเอง ว่าแม่นั้น มีพระคุณกับเรา
อย่างไร และมีการมอบรางวั ลให้แม่ดีเด่นในแต่ละระดับชั้นและระดับห้องเรียน โดยคณะกรรมการนักเรีย นจะ
ดำเนินการกิจกรรมทั้งหมด
๙. กิจกรรมตามโครงการจิตอาสา ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี เราทำดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน
โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม/โครงการงานกิจกรรมวันสำคัญ ได้แก่
- กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตฯ ๑๓ ตุลาคม
- กิจกรรมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
- กิจกรรมวันไหว้สาแม่ฟ้าหลวง
- กิจกรรมวันปิยมหาราช
- กิจกรรมวันลอยกระทง/ฤดูหนาว
- กิจกรรมพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ ๒๘ กรกฎาคม
- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม
- กิจกรรมวันพรปีใหม่
- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
- กิจกรรมวันมาฆบูชา
- กิจกรรมวันอำลาอาลัย
- กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศและพิธีรับประกาศนียบัตร - กิจกรรมวันเจษฎาบดินทร์
- กิจกรรมวันจักรี
- กิจกรรมวันวิสาขบูชา
- กิจกรรมวันไหว้ครู
- กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน
- กิจกรรมวันอาสาฬบูชา/กิจกรรมเข้าพรรษา
- กิจกรรมตานหาแม่ฟ้าหลวง
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
- กิจกรรมวันรำลึกวีรชนผู้เสียสละ
- กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ
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ขั้นติดตามประเมินผล
๑. ประเมิ น ผลงานการพั ฒ นา เพื ่ อ ให้ น ั ก เรี ย นมี ค วามภู ม ิ ใ จในความเป็ น ไทย และภู ม ิ ป ั ญ ญาไทย
มีแนวทางนำภูมิปัญญาไทยที่มีในท้องถิ่นของตนไปใช้ในชีวิตประจำวัน
๒. สรุปรายงานผลการพัฒนาให้นักเรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย และภูมิปัญญาไทย มีแนวทางนำ
ภูมิปัญญาไทยที่มีในท้องถิน่ ของตนไปใช้ในชีวิตประจำวัน
๓ เผยแพร่ผลงานการดำเนินโครงการนักเรียนต่อสาธารณชนโดยประชาสัมพันธ์ และวารสารโรงเรียนจุฬา
วิทย์สาร และทางเว็บไซต์ www.pcccr.ac.th
ขั้นปรับปรุงพัฒนา
๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ นำข้อเสนอแนะจากผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/
งาน ไปปรับ ปรุงพัฒ นางานเพื่อให้น ักเรีย นมีความภูมิใจในความเป็นไทย และภูมิปัญญาไทย มีแนวทางนำ
ภูมิปัญญาไทยที่มีในท้องถิ่นของตนไปใช้ในชีวิตประจำวัน ปรากฏโดดเด่นเป็นแบบอย่างได้
๒ ฝ่าย/งาน นำข้อเสนอแนะจากผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/งาน ไปปรับปรุงพัฒนางาน
ในปีการศึกษาถัดไป
ผลงาน / ผลการดำเนินการ
- ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรีย นที่พฤติกรรมการแสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
- ผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้แสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ที่สถานศึกษา ชุมชน หรือหน่วยงานอื่นจัด กิจกรรม (ซึ่ง
โรงเรียนระบุชัดเจนว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างในขั้นตอนการรายงานกระบวนการพัฒนา ประเด็นพิจารณา ด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประเด็นพิจารณา มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย โรงเรียนได้ดำเนินการ
พัฒนาโดยผ่านแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม (ตามที่โรงเรียนกำหนด)
จากการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มี
ส่ ว นร่ ว มในการอนุ ร ั ก ษ์ ว ั ฒ นธรรม ประเพณี แ ละภู ม ิ ป ั ญ ญาไทย ร้ อ ยละ ๑๐๐ ของผู ้ เ รี ย นที ่ ม ี ค วามภู มิใจ
ในท้ อ งถิ ่ น และความเป็ น ไทย จากการที ่ โ รงเรี ย นจั ด กิ จ กรรมอย่ า งหลากหลาเพื ่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ น ั ก เรี ย นมี
ความภาคภูมิใจในความเป็น ไทย และภูมิปัญญาไทย มีแนวทางนำภูมิปัญญาไทยที่มีในท้องถิ่นของตนไปใช้
ในชีวิตประจำวัน ส่งผลให้นักเรียน มีความภาคภู มิใจในความเป็นไทย และภูมิปัญญาไทย นำภูมิปัญญาไทยที่มีใน
ท้องถิ่น ไปใช้ ในชีว ิตประจำวัน ได้ และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที ่ได้ เข้าร่ว มการแข่ งขัน ทั ก ษะ
ทางวิชาการ และได้รับรางวัลต่างๆ เช่น การแข่งขันประกวดมารยาทไทย การแข่งขันประกวดการฟ้อนรำ ฯลฯ
ภาคผนวก หน้า ๒๙๓ -๒๙๖
- QR CODE แสดงการวิ เ คราะห์ ห ลั ก ฐาน/ร่ อ งรอยที ่ ส ะท้ อ นคุ ณ ภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงรายงานการประเมินตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา(SAR)
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงผลงานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงรายงานข่าว/ประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการ และกิจการนักเรียน
- QR CODE แผนงาน/โครงการประจำปี ๒๕๖๓
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๗๗

ประเด็นพิจารณา
๓) ยอมรับที่จะอยู่รว่ มกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
โรงเรียนดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม/งาน ดังนี้
- กิจกรรม/โครงการงานส่งเสริมประชาธิปไตย
- กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นผู้นำสภานักเรียน
- กิจกรรมสมาธิบ่อเกิดปัญญา
- กิจกรรมเพื่อนแสนดี พี่เยี่ยมยอด
- กิจกรรมห้องเรียน ๕ ส
- กิจกรรมทักษะชีวิตดี มีความรู้คู่คุณธรรม
- กิจกรรมเยาวชนคนดีศรีจุฬาภรณ์
- กิจกรรมสายสัมพันธ์ศิษย์ร่วมสถาบัน
- กิจกรรมการพัฒนาทักษะสภานักเรียน
- กิจกรรมค่ายพัฒนาภาวะผู้นำคณะกรรมการสภานักเรียน
- กิจกรรม Pcc Singing Contest
- กิจกรรมทักษะชีวิต
ผลงาน / ผลการดำเนินการ
๑) ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมการการแสดงออกถึงการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย
- ผลการดำเนินงานเท่ากับค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากสรุปผลการประเมินพฤติกรรมเด็ก (Strengths
and Difficulties Questionnaire: SDQ) ของกรมสุขภาพจิต ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน และด้านสัมพันธภาพทาง
สังคม ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนที่มีผลการประเมิน จัดอยู่ในกลุ่มปกติ
๒) ร้อยละ .๑๐๐ ของผู้เรียนที่มีผลการประเมินพฤติกรรมเด็ก (Strengths and Difficulties
uestionnaire: SDQ) ของกรมสุขภาพจิต ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน และด้านสัมพันธภาพทางสังคม ที่จัดไม่อยู่
ในกลุ่มเสี่ยง
- ผลการดำเนินงานเท่ากับค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากสรุปผลการประเมินพฤติกรรมเด็ก (Strengths
and Difficulties Questionnaire: SDQ) ของกรมสุขภาพจิต ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน และด้านสัมพันธภาพทาง
สังคม ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนที่มีผลการประเมินไม่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง
๓) ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนที่มีผลการประเมินพฤติกรรมเด็ก (Strengths and Difficulties
uestionnaire: SDQ) ของกรมสุขภาพจิต ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน และด้านสัมพันธภาพทางสังคม ที่จัดไม่อยู่
ในกลุ่มมีปัญหา
- ผลการดำเนินงานเท่ากับค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากสรุปผลการประเมินพฤติกรรมเด็ก (Strengths
and Difficulties Questionnaire: SDQ) ของกรมสุขภาพจิต ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน และด้านสัมพันธภาพทาง
สังคม ภาพรวมระดับสถานศึกษา คือ ร้อยละ ๑๐๐.ของผู้เรียนที่มีผลการประเมิน จัดอยู่ในกลุ่มที่ไม่มีปัญหา
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๗๘

จากการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนที่มียอมรับที่จะอยู่ร่วมกันในความแตกต่างระหว่างศาสนา ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนที่มี
ยอมรับ ที่จ ะอยู่ร ่ว มกัน ในความแตกต่างระหว่างรายได้ และร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนที่มี ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
ในความแตกต่างระหว่างที่อยู่อาศัยและภูมิลำเนา เพราะบริบทของโรงเรียนเป็นนักเรียนพักประจำ
ภาคผนวก หน้า ๒๙๓ -๒๙๖
- QR CODE แสดงการวิ เ คราะห์ ห ลั ก ฐาน/ร่ อ งรอยที ่ ส ะท้ อ นคุ ณ ภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงรายงานการประเมินตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา(SAR)
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงผลงานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงรายงานข่าว/ประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แผนงาน/โครงการประจำปี ๒๕๖๓

ประเด็นพิจารณา
๔) มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
วิ ธีดาเนิ นการ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถรักษา
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี โดยดำเนินการจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้
ขั้นวางแผน
๑. ฝ่ายบริหารประชุมวางแผนพัฒนาคุณภาพนักเรียน ให้รักษาสุขภาพสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและเป้าหมายประสงค์ของโรงเรียน
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อวางแผนจัดทำโครงการ/กิจกรรม/งาน ที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
ให้รักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีได้
ขั้นดำเนินการ
ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม/งาน ที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้รักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิต
โครงการ/กิจกรรม
๑. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ดังนี้กีฬา
บาสเกตบอล, กรีฑา, วอลเลย์บอล, แอโรบิค, เทเบิลเทนนิส , ฟุตซอล, ฟุตบอล, แบดมินตัน , กระบี่กระบอง,
ตะกร้อ, กิจกรรมเข้าจังหวะ (ลีลาศ) โดยเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง และนำไปปฏิบัติจริงได้
ในการรักษา
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๗๙

๒. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมให้นักเรียนรักษาสุขภาพกาย ได้แก่ กิจกรรมวันต่อต้านเอดส์โลก กิจกรรม
อาสาสมัครสาธารณสุขนักเรียนส่งเสริมสุขภาพร่วมกับชุมชน กิจกรรม PD ของนักเรียนในตอนเย็นของทุกวัน เช่น
บาสเก็ตบอล, วอลเลย์บอล, ฟุตซอล, ฟุตบอล, ตะกร้อ, แบดมินตัน และการวิ่ง กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพของ
นักเรียน กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน กิจกรรมกีฬากลุ่มมัธยมกลุ่มที่ ๑ กิจกรรมกีฬากลุ่มมัธยมศึกษาตอน
ปลาย และกิจกรรมกีฬากลุ่มจุฬาภรณ ฯ สัมพันธ์
๓. กิจกรรมตามโครงการวัยใสใส่ใจสุขภาพ ได้แก่ กิจกรรมวัยใสไร้เหา กิจกรรมฟันสะอาดเหงือก
แข็งแรง กิจกรรมโรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลาย กิจกรรมคัดกรองสภาวะโภชนาการ (น้ำหนักและส่วนสูง) ของ
นั ก เรี ย น กิ จ กรรมทดสอบไอคิ ว กิ จ กรรมนั ก เรี ย นฉี ด วั ค ซี น ป้ อ งกั น ไข้ ห วั ด ใหญ่ ๔ สายพั น ธุ ์ กิ จ กรรม
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านสุขภาพ กิจกรรม/โครงการพัฒนาโภชนาการนักเรียน การพัฒนาน้ำดื่มแคแสดการ
พัฒนาบุคลิกภาพนักเรียนประจำ การพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกหอพักนักเรียน การ
พัฒนาเพื่อยกระดับ ความเป็นอยู่ของหอพักนักเรียนประจำ การพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน
กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมพัฒนาและแก้ไขสุขภาพนักเรียน กิจกรรมฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง
กิจกรรมสาธารณสุขนักเรียน กิจกรรมอาหารปลอดภัย กิจกรรมน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ กิจกรรมการเรียนรู้หลักการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น กิจกรรม/โครงการพัฒนางานต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมการเข้าร่ว ม
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด กิจกรรมการรายงานข้อมูลยาเสพติด กิจกรรมเชิญวิทยากรให้ความรู้
เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด กิจกรรมการอยู่ประจำ (อาหาร น้ำดื่ม นม) กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน
(PD) งานพยาบาล และงานต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา

รศ.ดร.ปรียา ลีฬหกุล และทีมงานวัยใส ใส่ใจสุขภาพ
ตรวจสุขภาพทัวไปโดยแพทย์
่
แจ้งผลการทดสอบไอคิวพร้อมให้คาแนะนา
ยใสใส่
๔. จัโครงการวั
ดกิจกรรมเสริ
มหลัใกจสุสูตขรภาพ
ที่
ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดี ดังนี้
๔.๑ กิจกรรมค่ายคุณธรรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔
๔.๒ กิจกรรมบริหารจิตสมาธิ
๔.๓ กิจกรรมตักบาตรในวันสำคัญทางศาสนา
๔.๔ กิจกรรมสุนทรีย์คีตทัศน์
๔.๕ กิจกรรมงานวันเด็ก
๔.๖ กิจกรรมรับขวัญน้องใหม่/กิจกรรมงานฤดูหนาว

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๘๐

ขั้นติดตามประเมินผล
๑. ประเมิ น ผลการดำเนิ น งาน โครงการ/กิ จ กรรม/งานที ่ ส ่ ง เสริ ม และพั ฒ นาให้ น ั ก เรี ย นรั ก ษา
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ตามหลักสูตรและเสริมหลักสูตร
๒. ประเมินผลการพัฒนาน้ำหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพ สุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
๓. เผยแพร่การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม/งาน ที่ให้นักเรียนรักษาสุขภาพและสุขภาพจิตที่ดีต่อ
ชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ โดยการประชาสัมพันธ์ รายงานประจำปี วารสารจุฬาวิทย์สาร เว็บไซต์โรงเรียน
และการประชุมผู้ปกครอง เป็นต้น
ขั้นปรับปรุงพัฒนา
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ นำข้อเสนอแนะจากผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม/ งานไป
ปรับปรุงพัฒนางานในปีการศึกษาต่อไป
ผลงาน / ผลการดำเนินการ
จากการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า ผู้เรี ยนมีสุขภาวะทางกายและจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษากำหนด ร้อยละ ๙๕ ของผู้เรียนที่มีสุขภาวะทางร่างกาย ระดับดีขึ้นไป และ ร้อยละ ๙๕ ของผู้เรียนที่มี
ลักษณะจิตสังคมและจิตสาธารณะ จากการที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้จัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ส่งผลให้นักเรียนได้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี ดังนี้
๑. นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ อยู่
ในระดับดีเยี่ยม ร้อยละ ๙๘.๒๕
๒. นักเรียนมีน้ำหนัก ตามเกณฑ์อายุ อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๑๖ มีส่วนสูง ตามเกณฑ์อายุ
อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗๗ มีน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ๘๕.๗๑ และ
มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับดีเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๕
๓. นักเรียนมีสุขภาวะร่างกายและลักษณะจิตสังคมอยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๐๐
๔. นักเรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๐
๕. จากรายงานสรุปผลการเข้าร่วมโครงการวัยใสใส่ใจสุขภาพ นักเรียนเข้าร่วมร้อยละ ๑๐๐ ตระหนักถึง
การดูแลสุขภาพ และมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่มกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๖. จากรายงานสรุปผลพฤติกรรมผู้เรียนในการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกายของนักเรียนปีการศึกษา
๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๑๐
๗. ผลการประเมินกิจกรรม PD ในการออกกำลังกายจากการเล่นกีฬาต่าง ๆ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อย
ละ ๑๐๐ มีความพึงพอใจระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๒๐
๘. ผลการประเมิน การจั ด กิจ กรรมกี ฬ าสี ภ ายในโรงเรี ยน นักเรียนเข้ าร่ว มกิจ กรรม ร้อ ยละ ๑๐๐
มีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๗
๙. ผลการประเมินการจัดกิจกรรมกีฬากลุ่มมัธยมกลุ่มที่ ๑ ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ในการร่วมกิจกรรมในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๑๗
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๘๑

๑๐. ผลการประเมินการจัดกิจกรรมกีฬากลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม และมีความ
พึงพอใจในการร่วมกิจกรรมในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๒๑
๑๑. ผลการประเมิ น การจั ด กิ จ กรรมกี ฬ ากลุ ่ ม จุ ฬ าภรณฯ สั ม พั น ธ์ ข องนั ก เรี ย นเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
มีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖๕
ภาคผนวก หน้า ๒๙๓ -๒๙๖
- QR CODE แสดงการวิ เ คราะห์ ห ลั ก ฐาน/ร่ อ งรอยที ่ ส ะท้ อ นคุ ณ ภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงรายงานการประเมินตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา(SAR)
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงผลงานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงรายงานข่าว/ประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แผนงาน/โครงการประจำปี ๒๕๖๓

ประเด็นพิจารณา

ิ ป์ กีฬา/น ันทนาการ ***
นาฏศล

๕) ผู ้ เ รี ย นมี ท ั ก ษะชี ว ิ ต ที ่ ด ี ส ามารถสร้ า งสรรค์ ผ ลงานตามจิ น ตนาการจากการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ***

วิ ธีดาเนิ นการ
กระบวนการพัฒนา (โครงการ/กิ จกรรม)
- กิจกรรมทักษะชีวิต - กีฬากลุ่ม / กีฬาสีภายใน - จุฬาภรณสัมพันธ์
- พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - การจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน
ผลงาน / ผลการดำเนินการ
จากการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า ผู้เรียนมีทักษะชีวิตที่ดีสามารถสร้างสรรค์ผลงานตาม
จินตนาการจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิล ปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ** ร้อยละ ๙๕ ของผู้เรียนที่มี
การสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ และร้อยละ ๙๕ ของ
ผู้เรียนที่มีการสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา/นันทนาการ
ภาคผนวก หน้า ๒๙๓ -๒๙๖
- QR CODE แสดงการวิ เ คราะห์ ห ลั ก ฐาน/ร่ อ งรอยที ่ ส ะท้ อ นคุ ณ ภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงรายงานการประเมินตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา(SAR)
- QR CODE แสดงผลงานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงรายงานข่าว/ประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แผนงาน/โครงการประจำปี ๒๕๖๓
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๘๒

ประเด็นพิจารณา
๖) การดำรงอยู่และปฏิบัติตนตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสืบสานงานพระราชดำริ
วิ ธีดาเนิ นการ
กระบวนการพัฒนา (โครงการ/กิ จกรรม)
- กิจกรรมทักษะชีวิต
- กิจกรรมทักษะชีวิต
- กิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธ
- กิจกรรม หนึ่งห้องเรียน หนึ่งความดี
- กิจกรรม ความดีไม่มีขาย
- งานโครงการพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริอื่น ๆ
ผลงาน / ผลการดำเนินการ
จากการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ย วข้อ ง พบว่า การดำรงอยู่และปฏิบัติตนตามแนวคิดปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และสืบสานงานพระราชดำริ *** ร้อยละ ๙๕ ของผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการสร้างผลงาน/โครงงาน/นวัตกรรม ระดับดีเยี่ยมขึ้นไป และร้อยละ
๙๕ ของผู้เรียนที่ดำรงอยู่และปฏิบัติตนตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสืบสานงานพระราชดำริ
ระดับดีขึ้นไป

ภาคผนวก หน้า ๒๙๓ -๒๙๖
- QR CODE แสดงการวิ เ คราะห์ ห ลั ก ฐาน/ร่ อ งรอยที ่ ส ะท้ อ นคุ ณ ภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงรายงานการประเมินตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา(SAR)
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงผลงานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงรายงานข่าว/ประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แผนงาน/โครงการประจำปี ๒๕๖๓

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๘๓

เอกสาร และหลักฐานอ้างอิง
๑. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๒. หลักสูตรสถานศึกษา
๓. คู่มือการวัดและประเมินผล
๔. รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๕. รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๖. ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
๗. ผลงานนักเรียน/ผลงานครู
๘. บันทึกการประชุมฝ่ายบริหารโรงเรียน กลุ่มงานบริหารวิชาการ และกลุ่มสาระการเรียนรู้
๙. แผนการจัดการเรียนรู้
๑๐. คำสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มงานบริหารวิชาการ และกลุ่มสาระการเรียนรู้
๑๑. สดุอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
๑๒. โครงการ/กิจกรรม/งานกลุ่มงานบริหารวิชาการ และกลุ่มสาระการเรียนรู้
๑๓. เอกสารรายงานการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานเกี่ยวกับวิชาการ
๑๔. เกียรติบัตรและโล่รางวัล ของนักเรียน ครู และโรงเรียน ที่ได้รับการยกย่องในระดับต่าง ๆ
๑๕. สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และแหล่งเรียนรู้
๑๖. รายงานการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทำงาน
๑๗. เครื่องมือการวัดและประเมินผล
๑๘. วารสารประชาสัมพันธ์(จุฬาวิทย์สาร) และจุลสารของโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๑๙. แบบบันทึกและรายงานกิจกรรม C.S.G (Comprehensive Study Groups)
๒๐. แบบบันทึกและรายงานกิจกรรม G.In. (Group Investigation)
๒๑. วิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาหรือส่งเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียน
๒๒. แบบรายงานการประเมินตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา (SAR) ปี ๒๕๖๓
๒๓. ภาพถ่ายการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมค่ายวิชาการ
๒๔. ผลงาน/ผลการเรียนของนักเรียน
๒๕. ผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒๖. รายงานการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๒๗. รายงานข่าวผลงานทางวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๒๘. รายงานการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (IQA) ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๒๙. เว็ปไซต์ของครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/ทุกคน
๓๐. เว็บไซต์ www.pcccr.ac.th โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
๓๑. บันทึกการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (ชีวะ ฟิสิกส์ เคมี
ดาราศาสตร์) ห้องประชุม
๓๒. รายงานการใช้ E – Office ของบุคลากร และ ICT เพื่อการเรียนการสอน
๓๓. การแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านกลุ่มไลน์ เช่น PCCCR NEWS, PCCCR REPORT
๓๔. แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓
๓๕. โครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๘๔

๓๖. เอกสารคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๓๗. การรับส่งหนังสือทางราชการระหว่างหน่วยงาน และภายในหน่วยงาน
๓๘. การประชุม Video Conference
๓๙. แผนงาน/โครงการประจำปี ๒๕๖๓ /ภาพถ่ายกิจกรรม
๔๐. กระดานข่าว/ประชาสัมพันธ์ การบริหารงานวิชาการ และกิจการนักเรียน
๔๑. QR CODE รายงานการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) ของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๔๒. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผลงานนักเรียน ผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษาและผลงานของโรงเรียน

๔๓. ผลงานนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผลงานของโรงเรียน
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๘๕

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

ระดับคุณภาพของสถานศึกษา

๑. กระบวนการบริหารจัดการ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีเขตพื้นที่บริการ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน มีวัตถุประสงค์การจัดตั้ง เพื่อสนับสนุนและผลิต
กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมสนองตามพระราชประสงค์ของสมเด็ จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงมุ่งมั่นส่งเสริมคุณภาพชีวิตในด้านความเป็นอยู่ และการศึกษาของ
ประชาชนโดยเฉพาะในท้องถิ่นห่างไกลโดยให้โอกาส แก่เยาวชนที่มีความสนใจ และมีความสามารถด้านนี้ตั้งแต่
เยาว์วัยปัจจุบันเป็นโรงเรียนที่อยู่ในแผนและยุทธศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเช่นเดียวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ ได้รับ
ทรัพยากรสนับสนุนอย่างเหมาะสมและเพียงพอโดยใช้เกณฑ์ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นบรรทั ดฐาน
เงื่อนไขความสำเร็จการดำเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ลักษณะโรงเรียน
ประจำ เน้นคุณภาพเป็นต้นแบบของภูมิภาค ต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้น
นำของนานาชาติ การบริหารและการจัดการศึกษาภายใต้ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ ยึดหลักการบริหารแบบ
มีส่วนร่วม มีความเป็นประชาธิปไตย ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดี ยึดแผนพัฒนาสถานศึกษา
เป็นสำคัญ พัฒนากระบวนการบริหารการจัดการภารกิจของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ จนเกิดประสิทธิผลตาม
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๘๖

เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของ
ชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติทันต่อการเปลี่ยนแปลง
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ดังนี้
๑) เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
๒) เพื ่ อ เป็ น สถานศึ ก ษาในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาที ่ ฝ ึ ก ทั ก ษะความรู ้ ค วามสามารถของนั ก เรี ย นด้ า น
วิ ท ยาศาสตร์เ ทคโนโลยี แ ละสิ ่ง แวดล้ อ ม ตั ้ ง แต่ ว ั ยเยาว์ซ ึ ่ง เป็น การเตรี ย มบุ ค ลากรไว้ รองรั บโครงการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
๓) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่เรียนดี มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีโอกาสเพิ่ม
มากขึ้น ในการเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาและได้พัฒนาความรู้พื้นฐานในด้านนี้อย่างเข้มข้นนำไปสู่การ
แก้ปัญหาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ได้ผลอย่างแท้จริง
๔) เพื่อเป็น สถานศึกษาระดับ มัธ ยมตัว อย่าง ในด้านการฝึกอบรมนักเรียนให้เป็น กุ ล บุตรกุล สตรี
ที่เพียบพร้อมด้วยจริยธรรมสามารถพึ่งพาตนเองได้และเป็นประโยชน์ต่อสังคม
การกระจายอำนาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา ดังนี้
๑. ผู้บริหารมุ่งมั่นตั้งใจในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล สร้างความเท่าเทียมสร้าง
ขวัญและกำลังใจแก่ครูและนักเรียนอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม
๒. โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการประชุมหลายระดับ หลายภาคส่วนเน้น
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียน เพื่อร่วมมือกันขับเคลื่อนเป้าหมายของสถานศึกษา มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา เป้าหมาย
วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษา
๓. มีการนิเทศ กำกับ ติดตามนโยบายของผู้บริหารสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปี มีการประเมินผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา และใช้กระบวนการ PDCA และ
กระบวนการวิจัยทางการศึกษา ในการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๔. ครูได้รับการพัฒนาอยู่เสมอ ส่งเสริมทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
พัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑
๕. ส่งเสริมกระบวนการจั ดการเรี ยนรู้ มุ่งเน้นให้ผ ู ้เรีย นเกิ ดศั กยภาพการเรี ยนรู้ ข องตนเอง ด้ว ย
กระบวนการคิด วิเคราะห์ การใช้สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอน
และนำเสนอผลงานด้วยสื่อเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ทำให้การจัดการเรียนรู้บรรลุตามวัตถุประสงค์
๖. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ในการจัดการเรียนการสอน และความเป็นอยู่
หอพักนักเรียนประจำ
๗. เปิดโอกาสในนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ ความร่วมมือกับโรงเรียนในการ
พัฒนาการเรียนการสอน ความเป็นอยู่หอพักนักเรียนประจำ
๘. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มี
ส่วนร่วมรับผิดชอบในผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๘๗

ประเด็นพิจารณา
๒.๑ โรงเรียนมีวิ สั ย ทัศ น์ พัน ธกิจ เป้า ประสงค์/ เป้า หมาย กลยุทธ์ เอกลักษณ์ แ ละอัต ลั ก ษณ์
ที่กำหนดชัดเจน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้พัฒนากระบวนการบริหารการจัดการภารกิจ
ของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ จนบังเกิดประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนด โดยโรงเรียนได้จัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบั ติงานประจำปี ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มีการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบอย่างสม่ำเสมอ
ขั้นวางแผน
คณะกรรมการฝ่ายบริหารวางแผนในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ให้สอดคล้องกับการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษา โดยจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับฝ่ายบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการ
นักเรียน เพื่อหาจุดเด่น จุดด้อย และนำแนวคิด ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพัฒนาโดยประชุมคณะครู เพื่อแสดง
ความคิดเห็น นำไปปรับปรุงแก้ไข และนำเสนอผู้ปกครองในการประชุมประจำปี พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่
สาธารณะ เพื่อสนองกลยุทธ์ของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพและ
ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีจุดเน้นเพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาในลักษณะ
โรงเรียนประจำให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ ผู้เรียนมีจิตวิญญาณของการเป็น
นักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้น มีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม รักการเรียนรู้ มีความเป็นไทย มีความมุ่งมั่น
พัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อร่วมโลกและธรรมชาติ
จากจุดอ่อน จุดแข็ง และปัญหาด้านต่างๆ ของสถานศึกษา ฝ่ายบริหารได้ดำเนินการประชุม วางแผน
ปฏิบัติ กำกับ ควบคุม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งในฝ่ายกลุ่มงาน งาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างๆ ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย
ยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน ต่อจากนั้นได้ดำเนินการพัฒนาด้านต่าง ๆ กล่าวคือ พัฒนาด้านการ
บริหารงานวิชาการ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน การสอน กระบวนการจัดการเรียนรู้ การพัฒนา
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้เพียงพอ ทันสมัย ด้านการบริหารงบประมาณ ยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ ด้านการบริหารงานบุคคล เพิ่มศักยภาพให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถ ทั้งในการจัดการ
เรียนการสอน และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการบริหารงานทั่วไป งานบริการ และงานสัมพันธ์ระหว่าง
ชุมชน มุ่งเน้นการประสานความร่วมมืกับชุมชนในท้องถิ่น มีการระดมทรัพยากร การให้บริการแก่ชุมชน ด้านงาน
บริการกิจการนักเรียนและหอพัก มุ่งเน้นการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน บริหารจัดการหอพักให้มีความ
สะอาด ปลอดภัย ด้าน งานนโยบายและแผนงาน เน้นการบริหารจัดการให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
รวมทั้งมีการนิเทศ ติดตาม วัดผล ประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อนำผลการปฏิบัติงานไปใช้ในการพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน มี การจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของโรงเรียน
นำเสนอต่อเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๓๖ กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และผู้ปกครอง
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จนส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาตามความถนัดและเต็มศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม
และ มีจิตสาธารณะเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม สามารถเป็นตัวแทนไปแข่งขันทั้งด้านวิชาการและด้านอื่นๆ ในระดับ
เขตพื้นที่ ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้ดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ภายใต้ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และกระบวนการบริหาร
และการจัดการ แต่ละประเด็นพิจารณา
แผนภูมิแสดง การดำเนินการกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ กลยุทธิ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม

ตารางแสดง การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ า ประสงค์ / เป้ า หมาย กลยุ ท ธ์ เอกลั ก ษณ์ แ ละอั ต ลักษณ์
ร่วมกันของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
วิสัยทัศน์ (Vision) โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำ บ่มเพาะผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษา เพื่อมุ่งมั่นสู่การเป็น
นักวิจัย นักประดิษฐ์ และนักนวัตกรรม เพียบพร้อมคุณธรรมจริยธรรม
น้อมนำงานพระราชดำริ สามารถสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
พันธกิจ
(Mission)

เป้าประสงค์/
เป้าหมาย(Goal)

๑. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานการศึกษาของชาติ
๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้มีคุณภาพระดับสากล
๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตวิญญาณของการเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น และ
มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศชาติ
๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำงานพระราชดำริ
มีความเป็นไทยมีสุขพลานามัยที่ดี และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๕. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ
๑. เพื่อสนับสนุนและผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม ตามพระราชประสงค์
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
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๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่เรียนดี มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และพัฒนาความรู้พื้นฐานในด้านนี้อย่างเข้มข้น
นำไปสู่การแก้ปัญหาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ได้ผลอย่างแท้จริง
๓. เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี มีปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถดำรงตน
อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนากระบวนการสรรหาและการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่การเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์นักคิดค้น
และนักพัฒนานวัตกรรมสู่สากล
กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อจัดการศึกษาสำหรับ
นักเรียนที่มีความเป็นเลิศ
กลยุทธิ์ที่ ๕ พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการและเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการ

เอกลักษณ์
แหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
อัตลักษณ์
มีภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิฐาน
ขั้นดำเนินการ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การวางแผนปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับ
ติดตามดูแล เกี่ยวกับ การบริห ารงานของโรงเรียน ได้ศึกษาหาข้อมูล ของโรงเรียนจากชุมชนในท้องถิ่น จาก
ประชาชน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ทำการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission)
และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาเพื่อหาจุดอ่อน จุดแข็ง โดยใช้วิธีการจัดทำ SWOT ได้นำกระบวนการบริหารระบบ
PDCA ของเดมมิ่ง (Deming) มาใช้ในการดำเนินการบริหารกิจกรรมของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ นโยบาย และวัตถุประสงค์ของโรงเรียน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School - Based Management :
SBM) ในการพัฒนา ดังนี้
- ทบทวนบทบาท ภารกิจ กำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโรงเรียนในแต่ล ะช่ว งเวลาให้
สอดคล้องกับนโยบายของเขตพื้นที่การศึกษา และจัดทำแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกัน
- ปรับปรุงรูปแบบ กระบวนการวางแผนของโรงเรียน โดยให้ความสำคัญยึดการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
- กำหนดโครงสร้างองค์กร มอบหมายนโยบายและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรอย่าง
ชัดเจน เพื่อการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรให้เหมาะสมกับภารกิจที่มอบหมาย
- กำหนดกระบวนการพิจารณาประเมินผลงานที่เหมาะสมเป็นธรรม
- จัดให้มีการออกแบบสอบถาม เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อนำ
ผลมาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- กำหนดนโยบายกำกับ ติดตาม การปฏิบัติงาน และการใช้ทรัพยากรในหน่วยงาน
- จัดทำแผนแม่บทในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานและการจัดการเรียน
การสอน ตลอดจนการจัดทำระบบสารสนเทศของหน่วยงาน
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
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- กำหนดขอบเขตและวิธีการเข้าถึงข้อมูลและระบบการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล
คณะบริหารโรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาหรือแผนกลยุทธ์ภายใต้การ
บริหารจัดการระบบคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA)
P : ประชุมคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ครูนักเรียน และชุมชน สำรวจความต้องการทั้ง
ทางด้านข้อมูลทั่วไปสภาพนักเรียน ครู กระบวนการเรียนการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวก
D : โรงเรียนซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ครู นักเรียน และชุมชน ร่วมกัน
กำหนดเป้าหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ระดับองค์กร และพันธกิจของสถานศึกษาในการพัฒนาและจัด
การศึกษาของโรงเรียน
C : จัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษา
แผนพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล แผนพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคแผนปฏิบัติการประจำปี และโครงการ
ต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ
A : ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ปกครอง ครูนักเรียน และชุมชน
ฝ่ายวางแผนและพัฒ นา มีการกำหนดทิศทางการบริห ารโรงเรียน ซึ่งได้แก่ วิส ัยทัศน์ พันธกิจและ
เป้าประสงค์ จัดทำกลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่การบรรลุความสำเร็จตามทิศทางที่ ได้ วางไว้ มีการทำ
SWOT Analysis ประเมิน ผลกระทบตามตัว ชี้ว ัด มีระบบการคิดต้นทุ นผลผลิต ต้นทุนกิจกรรม และต้นทุ น
หน่วยงาน สามารถตรวจสอบได้
ตารางแสดง ขั้นตอนการทำงาน
ขั้นตอน
รายละเอียด
๑. ขั้นเตรียมการ
* แต่งตั้งคณะทำงาน วางระบบการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
* คณะทำงานวางแผน กำหนดแนวทางและแนวปฏิบัติในการตรวจสอบ และ
ทบทวนคุณภาพการศึกษา
* สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
๒. ขั้นตรวจสอบ
* คณะกรรมการการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ดำเนินการตาม
และทบทวน
ระบบคู่มือการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
คุณภาพการศึกษา * คณะกรรมการการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ดำเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลตามเวลาที่กำหนด
๓. ขั้นสรุปผล
* คณะกรรมการการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ประชุมเพื่อสรุปการ
ตรวจสอบทบทวนและจัดทำรายงาน
* คณะกรรมการการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา นำเสนอผลการ
ตรวจสอบและทบทวน ให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้รับทราบ
๔. ขั้นรายงาน
* สถานศึกษาวางแผนการนำเสนอและจัดทำรายงานการตรวจสอบของสถานศึกษา
* เสนอผลการตรวจสอบและทบทวนให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ
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แผนภูมิแสดง การปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์/เป้าหมาย กลยุทธ์ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้และตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ๓ มาตรฐาน
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การบริหารงานประจำใช้หลักการกระจายอำนาจ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ มีคำสั่งมอบหมายงานและพรรณนางาน
อย่างชัดเจน ปฏิบัติได้ โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารตามโครงสร้าง นิเทศ ติดตาม ประสานประนีประนอม ให้ขวัญกำลังใจ
ส่งเสริมการแสดงศักยภาพ และรายงานผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณหรือ สิ้นปีการศึกษาและรายงานตามกำหนดของ
ต้นสังกัด มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ใช้การสร้างเครือข่ายด้านวิชาการ แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา เครือข่ายด้าน
งบประมาณและการระดมทรัพยากร เครือข่ายด้านสัมพันธ์ชุมชน ผู้ปกครองเครือข่าย และด้านวิเทศสัมพันธ์ การ
บริหารใช้หลักวงจรเดมมิ่ง (Deming) นั่นคือ Plan-DO-Check-Action (P-D-C-A) และใช้หลักการบริหารงาน
คุณภาพ ๘ ประการ (๘ Quality Management Principles : ๘ QMPs) ในการเสนอแผนงาน/โครงการ ได้แก่
๑) การยึ ด นั ก เรี ย น เป็ น สำคั ญ (Customer Focus) ๒) ภาวะการเป็ น ผู ้ น ำ (Leadership Commitment)
๓) การมีส่วนร่วม (Participation) ๔).การดำเนินงานเชิงกระบวนการ (Process Approach) ๕) การบริหาร
จัดการเชิงระบบ (System Approach) ๖) การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continual Quality) ๗) การตัดสินใจบน
พื้นฐานข้อเท็จจริง (Decision Making on the Fact) ๘) ความสัมพันธ์เชิงเกื้อกูลผลประโยชน์ (Manual Benefit
of all Supplement)
ผลการดำเนินการ
จากการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสถานศึกษากำหนดชัดเจน
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติและเป็นไป
ได้ในทางปฏิบัติทันต่อการเปลี่ยนแปลง และร้อยละ ๙๐ ของการบริหารจัดการบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ และ
พันธกิจที่สถานศึกษากำหน ร้อยละ ๙๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าใจเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
และนำวิสัยทัศน์ และพันธกิจไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
๑) ร้อยละ ๙๐ ของการบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด
๒) ร้อยละ ๙๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าใจเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจและนำวิสัยทัศน์และพันธ
กิจไปสู่การปฏิบัติ
๓) โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี ๒๕๖๓
๔) โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓
๕) โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม/งานตามแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ของโรงเรียน
๖) โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ด้วยนวัตกรรม PCSHSCR Model และระบบ
วงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) ตลอดจนถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการโดย
ใช้ระบบ e-School /Google Apps/Line Appclition ทำให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนได้รับรางวัล
ทั้งสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
๗) โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชี ยงรายได้ทำ MOU ความร่วมมือเพื่อดำเนิน กิจกรรม
ทางวิชาการโดยมีมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษา และอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
(๑) กิจกรรมเกี่ยวกับโครงงาน ได้แก่ เป็นที่ปรึกษาโครงงาน กรรมการวิพากษ์และตัดสินโครงงานการ
อำนวยความสะดวกในการให้ใช้ห้องปฏิบัติการ
(๒) กิจกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ การบรรยายให้ความรู้แก่ครูและนักเรียน เป็นที่ปรึกษาด้านการ
จัดการเรียนการสอน
(๓) กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ฐานข้อมูลออนไลน์
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(๔) กิจกรรมอื่นๆ อาทิ การให้โควตานักเรียนเข้าศึ กษาต่อ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการออกข้อสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อและข้อสอบกลางภาค ปลายภาค เป็นต้น
๘) คณะกรรมการบริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ได้ทำ MOU ความร่วมมือกับ
University of Otago, New Zealand เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย ทั้ง ๑๒ แห่งทุกคน โดยมีมหาวิทยาลัย Otago ประเทศนิวซีแลนด์ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘
เป็นต้นมา มีผู้บริหารและครูของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น จำนวน ๕๐๔ คน
จากทั้งหมดจำนวน ๗๔๗ คน
๙) คณะกรรมการบริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ได้ทำข้อตกลงความร่ว มมื อ
(MOU) กับประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นโรงเรียนคู่พัฒนาระหว่างโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย (PCSHSCR)
กับโรงเรียน Super Science High School (SSH) ประเทศญี่ปุ่น โดยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
เชียงราย ได้ทำได้ทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับโรงเรียน Tokyo Gakugei Super Science High School
ประเทศญี่ปุ่น
๑๐) จากการทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับโรงเรียน Super Science High School (SSH) ประเทศ
ญี่ป ุ่น ส่งผลให้เกิดการจัด งาน Thailand - Japan Student Science Fair นำเสนอโครงานด้า นคณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งได้รับความร่วมมือทางวิชาการอื่นๆ เช่น การทำโครงงานร่วมกัน การแลกเปลี่ยน
ทางด้านวิชาการ และวัฒนธรรม เป็นต้น
๑๑) คณะกรรมการบริ หารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จัดทำข้อตกลงความร่วมมือ
(MOU) ทางวิชาการกับสถานบัน KOSEN ประเทศญี่ปุ่น โดยสถาบัน KOSEN ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ไปศึกษาต่อ ณ สถาบัน KOSEN
๑๒) โรงเรียนได้รับความร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นจาก Japan Foundation ประเทศไทย โดย
ส่งครูจากประเทศญี่ปุ่น มาทำการสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับนักเรียน
๑๓) โรงเรียนได้ร ับการสนับสนุนห้องปฏิบัติการนวัตกรรม จากสำนักงานคณะกรรมนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สนับสนุนห้องปฏิบัติการนวัตกรรม FAB LAB
๑๔) โรงเรียนได้รับความร่วมมือจาก โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ในการพัฒนาผู้บริหารและครู
๑๕) โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยพี่เลี้ ยง ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย โดยส่งผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาต่างๆ ใน
การให้คำปรึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการนิเทศ ติดตาม ครูผู้สอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ในวิชาคณิตศาตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ (สาขาฟิสิกส์ สาขาเคมี สาขาชีววิทยา
และสาขาเทคโนโลยี) วิชาภาษอังกฤษ
๑๖) โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้รับความร่วมมือจาก Japan International
Cooperation Agency (JICA) ส่งอาสาสมัครมาปฏิบัติงานเป็นเวลา ๒ ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนแก่ครู และนักเรียน ในสาขาคณิตศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาเทคโนโลยี
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๙๔

ภาคผนวก หน้า ๒๙๓-๒๙๖
- QR CODE แสดงการวิเคราะห์หลักฐาน/ร่องรอยที่สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐาน ฯ และค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงรายงานการประเมินตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงผลงานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงรายงานข่าว/ประชาสัมพํนธ์ผลงานทางวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แผนงาน/โครงการประจำปี ๒๕๖๓

ประเด็นพิจารณา
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่กำหนดชัดเจน
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา แนวทางที่โรงเรียนดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามกฎกระทรวงกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ กำหนดไว้ว่า “ให้สถานศึกษาแต่
ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วางระบบการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน
(วงจร PDCA) ๔ ขั้นตอน ดังแสดงในแผนภาพ
⚫ การส่งรายงานการประเมินตนเอง
⚫ พัฒนาต่อเนื่อง

⚫ การติดตามผลการดำเนินการ

⚫ การประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา

⚫ การกำหนดมาตรฐานการศึกษา

⚫ การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

⚫ การดำเนินการตามแผน
แผนภาพแสดงการขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐาน
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๙๕

แนวทางการกำหนดเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา
๑) วิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มของสถานศึ ก ษา (SWOT Analysis) และประเมิ น บริ บ ทต่ า ง ๆ ของ
สถานศึกษาด้วยความรอบคอบ โดยพิจารณาร่วมกับ ข้อมูลสารสนเทศ ความสำเร็จของสถานศึกษาย้อนหลัง อย่าง
น้อย ๓ ปี จนได้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๒) ศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ความสำเร็จที่ท้าทายตามมาตรฐาการศึกษาให้
ครอบคลุมและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรรราชวิทยาลัย เชียงราย
๓) ระบุเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพชัดเจน ดังนี้ ๑) ระบุเป้าหมายเชิงปริมาณเป็นจำนวน ร้อย
ละ หรือค่าเฉลี่ย โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ผ่ านมาเป็นฐาน (Baseline) ในการกำหนดเป้าหมายที่ท้าทาย เช่น
ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๒) ระบุเป้าหมายเชิงคุณภาพ
การวางแผน : การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เริ่มจากการกำหนดมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรี ยน โดยกำหนดมาตรฐานและเป้ าหมายความสำเร็ จตามบริ บทของโรงเรี ยน การเน้ นความเป็ นเลิ ศ
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ทั้งนี้มาตรฐานและเป้าหมายความสำเร็จเป็นรูปธรรมชัดเจน
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธิ์ รวมทั้งอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ มาตรฐานการศึกษาและเป้าหมาย
ความสำเร็จที่ท้าทาย แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในแต่ละรอบปี มีโครงการ/กิจกรรมที่เชื่อมโยงไปสู่
เป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐาน การศึกษาที่กำหนดไว้ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนกับ
ความเหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน ทั้งนี้แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนผ่านการระดมความคิดจากผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง และมีการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์อย่างรอบด้านและรอบคอบ โดยใช้วิธี SWOT Analysis, Balanced
Scorecard และหรือวิธีการอื่น ๆ ที่เหมาะสม
การดำเนิน การ : โรงเรีย นดำเนิน การตามแผนพัฒ นาการจั ดการศึ กษา ที่กำหนดไว้ การตรวจสอบ : ขณะ
ดำเนินการตามแผนทีก่ ำหนดไว้
การตรวจสอบ : โรงเรียนติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ เพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ประเมินผล
การดำเนินงานเมื่อจบโครงการ รวบรวมข้อมูล สารสนเทศจากผลการดำเนินงานเพื่อนำไปจัดทำรายงานผลการ
ประเมินตนเอง การตรวจสอบและติดตามการดำเนินโครงการ/กิจกรรมช่วยให้งานบรรลุเป้าหมาย ความสำเร็จ
ส่งผลให้เกิดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตามที่โรงเรียนกำหนดไว้
การปรับปรุงพัฒนา : เมื่อสิ้นปีการศึกษา โรงเรียนประเมินผล สรุป และจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง
จัดส่งงให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด คือ สำนักงานการศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย และสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามลำดับหรือ เป็นประจำทุกปี โดยโรงเรียนใช้ข้อมูลจาก รายงานผลการประเมินตนเองเป็น
สารสนเทศในการพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป หน่วยงานต้นสังกัดจะนำข้อมูลและสารสนเทศจากรายงานผลการ
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๙๖

ประเมินตนเองของโรงเรียนไปสังเคราะห์ สรุปประเด็นสำคัญเพื่อการพัฒนาและส่งให้ สำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ต่อไป
การดำเนินงานทั้ง ๔ ขั้นตอน มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันเป็นวงจร โดยมีมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนเป็นเป้าหมาย ในการขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน ผู้มีบทบาทสำคัญ คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ซึ่งจะเป็นผู้ผลักดันให้บุคลากรในโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และชุมชนมีส่วนร่วม
ในการกำหนดทิศทางการทำงาน ตลอดทั้งสนับสนุน ส่งเสริม ให้กำลังใจผู้เกี่ยวข้องทุก ฝ่ายให้ปฏิบัติงาน อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างเต็มที่ กระบวนการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติพ.ศ.๒๕๖๑ ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนมีการกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยโรงเรียน
กำหนดเป้าหมายหรือความสำเร็จตามตามบริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายที่มี
ความท้าทาย เป็นไปได้และเห็นผลสำเร็จเชิงประจักษ์ เชื่อมโยงถึงคุณภาพผู้เรียน มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ใน
การผลิตผู้เรียนให้มีคุณภาพเฉพาะทาง คือ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มีการพัฒนาระบบการปะกันคุณภาพภายใน
มีการบริหารจัดการระบบการปะกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง มีคณะกรรมการตรวจสอบและการประเมิน
คุณภาพภายใน รายงานผลการประเมินต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยต่อสาธารณชนและมีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง
สามารถตรวจสอบได้ โดยได้พัฒนากระบวนการบริหารการจัดการภารกิจ ของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ จน
บังเกิดประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนด โดยโรงเรียนได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบัติงานประจำปี ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการดำเนินงาน
ตามแผนอย่ างเป็น ระบบ มี ก ารติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ นและพั ฒ นางานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการ
ดำเนินงานให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบอย่างสม่ำเสมอ มีการนำเอากระบวนการบริหารงาน
การบริหารเชิงกลยุทธ์และใช้หลักการมีส่วนร่วม ดังนี้
ขั้นวางแผน
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำหลักฐานการศึกษา
๑.๑ ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล มาตรฐานการประเมินคุณภาพ
ภายใน และคุณภาพภายนอกของ สมศ.เพื่อกลไกในการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาให้เกิดการพัฒนาและ
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่สังคม ชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง นำข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
๑.๒ ประชุมชี้แจงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ
๒. กำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิเคราะห์
มาสังเคราะห์เพื่อนำมากำหนดในมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. กำหนดเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขั้นดำเนินการ โรงเรียนดำเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๘ ประการ ได้แก่
๑. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๒. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ที่มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน หรือแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน ที่
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการที่จำเป็นสำหรับสถานศึกษาอย่างเป็น ระบบ โดยสะท้อนคุณภาพ
ความสำเร็จอย่างชัดเจนตามมาตรฐานการศึกษา และนำมาจากข้อเสนอแนะของ สมศ.
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
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๒.๑ นำผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของสถานศึกษามาปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๒.๒ วิเคราะห์กับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๓ กำหนดวิสัยทัศน์ พันธะกิจ เป้าหมายความสำเร็จของการพัฒนาไว้อย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม
๒.๔ กำหนดเป็นโครงการหรือกิจกรรม
๒.๕ กำหนดวิธีการดำเนินงานที่ครอบคลุมหลักสูตรของสถานศึกษาในด้านการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรการบริห าร
จัดการเพื่อนำมาตรฐานที่สถานศึกษาได้กำหนดไว้รวมทั้ง กำหนดแหล่งเรียนรู้ เพื่อเป็นการสนับสนุนทางด้าน
วิชาการมีการตรวจสอบโครงการหรือกิจกรรมเพื่อให้มีความสอดคล้องครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา
๒.๖ นำมาแก้ไขปรับ ปรุ ง พัฒ นาส่ว นที่ บกพร่ อ งเพื่ อจั ดทำเป็น แผนพัฒ นาคุ ณภาพของการจั ด
การศึกษาของสถานศึกษาโดยนำเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้นพื้นฐานและนำมาจัดพิมพ์เป็นแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
๓. จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศ อย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล เป็น สารสนเทศที่เ ป็น ประโยชน์ ในการพัฒ นาคุ ณภาพการจั ดการศึก ษาของโรงเรียน โดยการ แต่ง ตั้ ง
คณะกรรมการจัดทำระบบบริหาร และสารสนเทศ เพื่อศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการของระบบบริหาร
และสารสนเทศของสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้อง และครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แล้วจัดทำ
ระบบสารสนเทศตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และนำข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนรวมทั้งมีการตรวจสอ บ
ความครอบคลุมของข้อมูลสารสนเทศตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และข้อมูลขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
แล้วนำมาพัฒนาปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และข้อมูลพื้นฐาน
ของโรงเรียน ให้มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
๔. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ได้แก่
๔.๑ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำระบบบริหาร และสารสนเทศ
เพื่อศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการของแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาเพื่อให้สอดคล้องและ
ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แล้วจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
และนำข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน รวมทั้งมีการตรวจสอบความครอบคลุมของข้อมูลสารสนเทศตามมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน และข้อมูลขั้นพื้นฐานของโรงเรียนแล้วนำมาพัฒนาปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปีให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
๔.๒ การจัดทำโครงการ/กิจกรรม โดยมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๔.๓ การบริหารจัดการโรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใช้นวัตกรรมการ
บริหารจัดการด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารทั่วไปและด้านบริหารกิจการ
นักเรียน โดยใช้การพัฒนาค่านิยมหลัก PCCCR ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
P : Proficiency
= มีความสามารถ
C : Creativity
= สร้างสรรค์
S : Spirit
= จิตอาสา
H : Health
= สุขภาพ
S : Science
= วิทยาศาสตร์
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
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C : Community
= บริการทางสังคม
R : Royalty
= สืบสานงานพระราชดำริ
๔.๔ ดำเนินงานตามแผนการจัดการศึกษา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
๕. ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
๖. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
๗. จัดทำรายงานการประเมินตนเอง เช่น รายงานการประเมินตนเอง (ครูและบุคลากรทางการศึกษา)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และของโรงเรียน
๘. โรงเรียนดำเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ขั้นประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน ดังนี้
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของโรงเรียน โดยกำหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับบุคคล ระดับสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รับผิดชอบ
และกำหนดการ โดยวิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสม
๒. คณะกรรมการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เก็บรวบรวมหลักฐานเตรียมการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเองของโรงเรียน (SAR) ตามการดำเนินแผนงานโครงการ และกิจกรรมโดยใช้มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาในการตรวจสอบ
๓. คณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพการศึกษาของทุกฝ่าย ที่มีความเกี่ยวข้อง โดยการจัดทำเป็น
เครื่องมือในการตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษา โดยกำหนดเป็นปฏิทินติดตามตรวจสอบทบทวนคุณภาพ
การศึกษาให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ คณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพการศึกษา
ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และรายงานผลการดำเนินงาน ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๔. มีการตรวจสอบการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน เพื่อกำหนดมาตรการเร่งรัดปรับปรุงพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้เป็นปัจจุบัน และมีประสิทธิภาพ นำปัญหา และอุปสรรคมาตรวจสอบ
ทบทวนคุณภาพการศึกษาและประชุมโรงเรียน
๕. แต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมข้อมูลการดำเนินแผนงานโครงการ และกิจกรรม โดยใช้มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาในการตรวจสอบ
๖. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษาของทุกฝ่ายที่มีความเกี่ยวข้อง โดยการจัดทำ
เป็นเครื่องมือในการติดตามตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษา เมื่อดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว มีการสรุป และ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ
๗. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเขียนรายงานการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
๘. จัดทำรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลการประเมินตนเอง (SAR) ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานให้ ค วามเห็ น ชอบ และจั ด ส่ ง รายงานต่ อ ต้ น สั ง กั ด และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เป็ น ประจำทุ ก ปี
ที่มา : การกำหนดมาตรฐานการศึกษาฯ สำานักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
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โครงสร้างการบริหารงาน

ผู้อำนวยอำนวยโรงเรียน : ดร.วันสว่าง สิงห์ชัย
โทรศัพท์ ๐๙-๖๖๙๑-๖๐๙๑ e-Mail : wansawang@pcccr.ac.th
วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ - ปัจจุบัน
รองผู้อำนวยอำนวยโรงเรียน : ดร.สุพจน์ ทาวงศ์
โทรศัพท์ ๐๘-๑๗๖๔-๑๔๗๔ e-mail : supoteta@hotmail.com
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (ปร.ด.)
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ – ปัจจุบัน
รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและหอพัก
รองผู้อำนวยอำนวยโรงเรียน : นางกนกพร วงศ์ชาลีกุล
โทรศัพท์ ๐๘-๑๐๒๑-๙๓๐๖ e-Mail : wongchaleekulk@gmail.com
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
๑. วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสัตววิทยา
๒ ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ – ปัจจุบัน
รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานวิชาการ
รองผู้อำนวยอำนวยโรงเรียน : นางสาวผุสดี สมมณา
โทรศัพท์ ๐๘-๑๒๘๘-๐๑๗๒ e-Mail : krueat_k@hotmail.co.t
วุฒิการศึกษาสูงสุด คุรุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา (ค.ม.)
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน
รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานอำนวยการ
รองผู้อำนวยอำนวยโรงเรียน : นายจีรศักดิ์ จันต๊ะ
โทรศัพท์ ๐๘-๘๑๓๗-๑๙๖๖ e-Mail : jeerasak2519@gmail.com
วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต กศ.ม.) สาขา : การบริหารการศึกษา
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – ปัจจุบัน
รับผิดชอบกลุ่มบริหารแผนงาน/งบประมาณ และบริหารงานทั่วไป
ภาคผนวก หน้า ๒๙๔ QR CODE แสดงโครงสร้างการบิหารงาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๑๐๐

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากำลัง
ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนำข้อมูลมาใช้ในการ
พัฒนา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษา พัฒนาโรงเรียนไปสู่เป้าหมาย และผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนภูมิแสดง ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการ

ดร.วันสว่าง สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Thailand –
Japan Student Science Fair ๒๐๒๐ ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง วันที่
๒๔-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และศึกษาด฿งานการจัดการระบบนำเสนอแบบออนไลน์ เพื่อเป็น
แนวทางในการเตรียมความพร้อม ในการจัดงานดิจิทัลแฟร์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๑๐๑

ผลการดำเนินการ
๑) การนำองค์กร : ร้อยละ ๘๐ ของการดำเนินการบรรลุเป้าประสงค์ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ
๒.) กลยุทธ์ : ร้อยละ ๘๐ ของกลยุทธ์และโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และเป้าหมายของ
โครงการที่สนองกลยุทธ์
๓) นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ร้อยละ ๘๐ ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดหลักสูตรและบริการด้านต่างๆ
และความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมความผูกพันของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๔) การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ :
- ร้อยละ ๘๐ ของวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือนวัตกรรม
- ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน
- ร้อยละ ๘๐ ของงบประมาณรายรับต่อรายจ่าย
๕) บุคลากร :
- ร้อยละ ๙๕ ของครูที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
- ร้อยละ ๙๕ ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อกิจกรรมสร้างความผูกพัน
- ร้อยละ ๙๕ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่พัฒนาตนเองอย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมงต่อปี
- ร้อยละ ๙๕ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือวิทยฐานะสูงขึ้น
๖) การปฏิบัติการ :
- ร้อยละ ๙๕ ของนักเรียนที่มีระดับผลการเรียน ๓ ขึ้นไป
- ร้อยละ ๙๕ ของนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงกว่า
๗) โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี ๒๕๖๓
๘) โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓
๙) โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม/งานตามแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ของโรงเรียน
๑๐) โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ด้วยนวัตกรรม PCSHSCR Model และระบบ
วงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) ตลอดจนถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการโดย
ใช้ระบบ e-School /Google Apps/Line Appclition ทำให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนได้รับรางวัลทั้ง
สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
๑๑) มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๑๒) มีการร่วมมือโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้แก่ ผู้บริหาร ครู บุคลากร คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๖ ในการดำเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ และ มีประสิทธิภาพ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีระบบความพึงพอใจ
ในระดับมาก มีผลการประเมินในภาพรวม ตามมาตรฐานการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓ อยู่ในระดับดีเยี่ยม
๑๓) โรงเรียนได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ ดังนี้
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๑๐๒

ผลการดำเนินการ ด้านระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้ดำเนินการจากผลการดำเนินงาน โครงการ และ
กิ จ กรรมต่ า งๆ ส่ ง ผลให้ ส ถานศึ ก ษาจั ด การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาประสบผลสำเร็ จ ตามที ่ ต ั ้ ง เป้ า หมาย
ไว้ ในแต่ ละมาตรฐาน จากผลการประเมิ นสรุ ปว่ าได้ ระดั บดี เยี ่ ยม ทั ้ งนี ้ เพราะมาตรฐานที ่ ๑ คุ ณภาพผู ้ เรี ยน
ระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเยี่ยม และมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับดีเยี่ยม ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของ
สถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยมพัฒนาการของ
ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น ผู้เรียนมีค วามสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดคำนวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดี และมีความ
ประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะตามที่สถานศึกษากำหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังที่
ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ ๑ ในด้านคุณภาพผู้เรียน มีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดีเยี่ยม
สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและดำเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมิน
และการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการ
ดำเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของ
หลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติด ตามตรวจสอบและช่วยเหลือ
นักเรีย นเพื่อพัฒ นาและแก้ป ัญหารายบุ คคล และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุ กขั้น ตอน สถานศึกษา
ดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยมโดยสถานศึกษาให้ความสำคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเกิดความร่วมมือในการ
วางระบบและดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อ
ระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึ กษาจะต้องนำไปวิเคราะห์
สังเคราะห์เพื่อสรุปนำไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาการจัการศึกษาของสถานศึกษา
(๓ - ๕ ปี) และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการดำเนินงานของ
สถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนว
ทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือ
ภาคผนวก หน้า ๒๙๓-๒๙๖ QR CODE แสดงการวิเคราะห์หลักฐาน/ร่องรอยที่สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงรายงานการประเมินตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา(SAR)
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงผลงานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงรายงานข่าว/ประชาสัมพํนธ์ผลงานทางวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
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๑๐๓

- QR CODE แสดงแผนงาน/โครงการประจำปี ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี ๒๕๖๓
- QRCODE แสดงแผนกลยุ ท ธ์ ก ลุ่ ม โรงเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ จุ ฬ าภรณฯ
ประจำปี ๒๕๖๓
เอกสาร/หลักฐาน
๑. คำสั่งคณะกรรมการประเด็นคุณภาพภายใสถานศึกษา
๒. คู่มือมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
๓. เอกสารการประชุมชี้แจง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๔. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีและ โครงการกิจกรรมงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๕. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการปีการศึกษา ๒๕๖๓
๖. ไฟล์ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปี ๒๕๖๓
๗. รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานการศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๘. แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓
๙. รายงานผลโครงการ/กิจกรรมประจำปีของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเด็นพิจารณา
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มีภารกิจในการศึกษาค้นคว้า และดำเนินการจัด
การศึกษาสำหรับ ผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและ
ตอนปลาย ในลักษณะของโรงเรียนประจำ เพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้กับผู้มีความสามารถพิเศษ ที่มีกระจายอยู่
ในทุกภูมิภาคของประเทศและเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนกลุ่มด้อยโอกาส หรือขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งนี้
เพื่อพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เหล่านั้นไปสู่ความเป็นนักวิจัย นัก
ประดิษฐ์ นักคิดค้นด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีความสามารถระดับสูง เทียบเคียงกับนักวิจัย
ชั้นนำของนานาชาติ (world class) มีจิตวิญญาณมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติมีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและ
ธรรมชาติ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้กับประเทศชาติ และสังคมไทย
ในอนาคต ช่วยพัฒนาประเทศชาติให้สามารถดำรงอยู่ และแข่งขันได้ในเวทีประชาคมโลก ตลอดจนเป็นสังคมผู้ผลิตที่มี
มูลค่าเพิ่มมากขึ้น สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สังคมแห่งคุณภาพและแข่งขันได้ รวมถึงสังคมที่ยั่งยืน
พอเพีย ง มีความสมานฉัน ท์เอื้ออาทรต่อกัน การปฏิรูปการศึกษาที่ส ำคัญที่ส ุดคือ การปฏิรูปโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ ผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานออกไปเป็นประชากรที่มีคุณภาพ
การบริห ารหลักสูต รและงานวิช าการเป็นงานหลัก ของสถานศึ กษาและหลั กสู ตรเป็นหัว ใจสำคั ญ
ในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจะต้องสามารถบริหารหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น มีการบริหารงานวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ การเรียนรู้แบบบูรณาการ ใช้กระบวนการที่หลากหลายจากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๑๐๔

รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล การเรียนที่หลากหลาย สนับสนุนบุคลากรในการ
ผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมผู้เรียนตามความสามารถ
และศักยภาพแต่ละบุคคล
การปฏิรูปการศึกษาที่สำคัญที่สุดคือการปฏิรูปโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานออกไปเป็นประชากรที่มีคุณภาพ โดยถือว่าการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการเป็นงาน หลัก ของ
สถานศึกษาและหลักสูตรเป็นหัวใจสำคัญในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในการบริหาร
จะต้องสามารถบริหารหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นมีการบริหารงานวิชาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การเรียนรู้แบบ บูรณาการใช้กระบวนการที่หลากหลาย
จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล การ
เรียนที่หลากหลาย สนับสนุนบุคลากรในการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่องและจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมผู้เรียนตามความสามารถและศักยภาพแต่ละบุคคล
จากมติคณะรัฐมนตรีทำให้โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคหรือโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง ๑๒
โรงเรียน มีสถานภาพเป็นโรงเรียนที่มีภารกิจพิเศษ มีวัตถุประสงค์และภารกิจเฉพาะตัวที่แตกต่างจากโรงเรียน
ทั่วไป ภารกิจใหม่ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค หรือโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง ๑๒ โรงเรียน ตามมติ
คณะรัฐมนตรีสรุปได้ ดังนี้
๑) เห็ น คุ ณ ค่ าของตนเอง มี วิ นั ย ในตนเอง ปฏิ บั ติต ามหลัก ธรรมของพระพุ ท ธศาสนาหรือศาสนา
ที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความเป็นผู้นำ
๒) มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การพื้ น ฐานด้ า นคณิ ต ศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ อ ย่ า งลึ ก ซึ้ ง
ในระดับเดียวกันกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ
๓) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นและนักพัฒนาด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับเดียวกันกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ
๔) รักการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการเขียน รักการค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มีความรอบรู้ รู้รอบ และสามารถ
บูรณาการความรู้ได้
๕) มีความรู้และทักษะการใช้ภ าษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำนานาชาติ
๖) มีจิตสำนึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความเข้าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติมีความรักและ
ความภาคภูมิใ จในชาติบ้านเมืองและท้องถิ่น เป็นพลเมืองดี ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข
๗) มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทยและภูมิปัญญาไทย ตลอดจน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ
๘) มีจิตมุ่งที่จ ะทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ต้องการ
ตอบแทนบ้านเมืองตามความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง
๙) มีสุขภาพอนามัยที่ดี รักการออกกำลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งทั้งกายและใจ
ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ที่มีความสามารถระดับสูงเยี่ยมเทียบเคียงกับนักวิจัยชั้นนำของนานาชาติ และมีจิตวิญญาณ มุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๑๐๕

มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ให้กับประเทศชาติและสังคมไทยในอนาคต ช่วยพัฒนาประเทศชาติให้สามารถดำรงอยู่และแข่งขันได้ในประชาคมโลก
เป็นสังคมผู้ผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น สร้างสังคมแห่ง ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สังคมแห่งคุณภาพและแข่ง ขันได้
และสังคมที่ยั่งยืนพอเพียง มีความสมานฉันท์เอื้ออาทรต่อกัน
ปั จ จั ย หรื อ เงื ่ อ นไขที ่ จ ะทำให้ ก ารดำเนิ น งานบรรลุ ผ ลสำเร็ จ ตามวั ตถุ ประสงค์ และเป้ าหมายของ
การจัดตั้งโรงเรียน ประกอบด้วยปัจจัย ๓ ประการ ดังนี้
ประการที่ ๑ มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกนักเรียนมีความเที่ยงและมีความเชื่อถือได้เป็นไปตามหลัก
วิชานักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนตามโครงการนี้เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง เป็นเพชรแท้เป็นกลุ่มที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในระดับ ๓%
บนของกลุ่มอายุ (มีกระบวนการค้นหาเพชรแท้ที่มีประสิทธิภาพ)
ประการที่ ๒ มีหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นเป็นการเฉพาะสำหรับ
นักเรียนกลุ่มนี้ ซึ่งเป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่สนองตอบต่อ
ความสามารถและความต้องการ ของนักเรียนเป็นรายบุคคล (Customized Curriculum) ช่วยให้นักเรียนค้นพบ
ตนเองว่า มีความถนัดและความสนใจทางด้านไหน สามารถคิด ตัดสินใจ แก้ปัญหา ตลอดจนกำหนดเป้าหมายและ
วางแผนชีวิต ทั้งด้านการเรียน ด้านอาชีพ และด้านการดำรงชีวิต มีความรู้ ความเข้าใจถึงธรรมชาติและลักษณะของ
อาชีพที่หลากหลาย โดยเฉพาะอาชีพที่ต้องใช้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐาน ในการปฏิบัติงาน
และอาชีพของการเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหลักสูตรที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอุดมการณ์และคุณลักษณะทั้ง ๙ ประการ ตามอุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (มีเครื่องมือและกระบวนการเจียระไนเพชรที่มีประสิทธิภาพ)
ประการที่ ๓ มีครู มีการบริหารจัดการ และมีทรัพยากรสนับสนุนที่เหมาะสมเพียงพอ ครูและผู้บริหาร
มีความตระหนัก มีความรู้ความเข้าใจ มีความเชื่อ มีศรัทธา เห็นคุณค่า และความสำคัญของการจัดการศึกษา สำหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีความรู้ มีความสามารถ และมีทักษะ ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีอุดมการณ์ และคุณลักษณะตามอุดมการณ์และ
เป้าหมายในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ทั้ง ๙ ประการ (มีช่างเจียระไนเพชรที่มีฝีมือเยี่ยม)
หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้จัดโครงสร้างให้มีลักษณะที่ยืดหยุ่น
มีลักษณะเป็นหลักสูตรรายบุคคล (Customized Curriculum) จัดรายวิชาและกิจกรรมที่หลากหลายให้นักเรียนได้
เลือกตามศักยภาพ ความถนัดและความสนใจ การจัดรายวิชาและกิจกรรมที่หลากหลายให้นักเรียนผู้มีศักยภาพสูงด้าน
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาได้เลือกเรียน มีวัตถุประสงค์หลักสำคัญดังนี้
๑) เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสสำรวจความถนัดและความสนใจของตนเอง
๒) เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพในด้านที่ตนเองรัก ถนัดและสนใจ
๓) เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความหลากหลาย เห็นคุณค่า และเห็นความสำคัญของคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ที่มีต่อการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพ
๔) เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความหลากหลาย เห็นคุณค่า และเห็นความสำคัญของการวิจัย ทางด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ปัจจุบันประเทศไทยยังมีผู้ประกอบอาชีพทางด้านนี้น้อยมากจนทำให้
ประเทศไทยต้องพึ่งพาองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากต่างชาติเป็นจำนวนมาก ทำให้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของประเทศ
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๑๐๖

ไทยมีมูล ค่าต่ำ เมื่อเทีย บกับ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ประเทศไทยต้องสั่งเข้ามาใช้จากต่างชาติ ผลที่ตามมาคือ
ประเทศชาติยากจนคนไทยจำนวนมากยังมีคุณภาพชีวิตที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย อาศัยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติ ให้เป็นมนุษย์ ที่มีความ
สมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จำเป็นต่อ
การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคน
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ โรงเรียนจึงมีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โดยยึ ดสาระ
แกนกลางและเพิ่มเติมเนื้อหาที่มีความเข้มข้นทางวิชาการ อีกทั้งจัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ความสนใจของผู้เรียน และชุมชน ตลอดจนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องในทุกปีการศึกษา
เรื่อยมา การพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน ดำเนินการ ดังนี้
๑) วิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา ร่วมกับชุมชน สังคม ท้องถิ่นและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ครอบคลุมทุกประเด็น
วิธีการดำเนินการ
ขั้นวางแผน
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มงานบริหารหลักสูตรและวิชาการโดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๒. ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สภาพปัญหา จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค เพื่อกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าหมาย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนของสถานศึกษาศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช ๒๕๔๒ และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑
ขั้นดำเนินการ
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
๒. สร้างความตระหนักในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้แก่บุคลากร โดยจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ
และให้ตัวแทนคณะครูเข้าร่วมอบรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
๓. กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ในกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ รายปี/รายภาค และผลการเรียนรู้
๔. ประชุมกลุ่มคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครองเครือข่าย และท้องถิ่น
๕. ประชุมกลุ่มบริหารหลักสูตรและวิชาการ กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง ๑๒
โรงเรียน ประชุม วิเคราะห์ความต้องการและความจำเป็นของสถานศึกษา
ขั้นติดตามประเมินผล
๑. ประเมินผลและติดตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครองเครือข่าย
และท้องถิ่น วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา
๒. ประเมินผลและติดตามผลการประชุมกลุ่มบริหารหลักสูตรและวิชาการ กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย ทั้ง ๑๒ โรงเรียน
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๑๐๗

๓. ประเมินผลจากการใช้หลักสูตรเดิม รอบ ๓ ปี
๔. สรุปรายงานผลการวิเคราะห์
ขั้นปรับปรุงพัฒนา
๑. งานบริหารหลักสูตรและวิชาการ นำข้อมูลจากการวิเคราะห์มาวางแผนในการพัฒนาหลักสูตรต่อไป
ผลงาน/ผลการดำเนินการ
๑. สรุปผลการวิเคราะห์หลักสูตรของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
๒. สรุปการปรับปรุงหลักสูตรของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
๒) นำผลการวิเคราะห์ที่ไ ด้มาพัฒนาหลักสูตรให้มีค วามยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป้าหมายและวิสัยทัศน์ของโรงเรียน
วิธีการดำเนินการ
ขั้นวางแผน
คณะกรรมการกลุ่มงานบริหารหลักสูตรและวิชาการ ประชุมวางแผนพัฒนาหลักสูตร โดยนำผล การ
วิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา ชุมชน สังคม ท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มาสังเคราะห์ ให้เกิด
ความยืดหยุ่น และสอดคล้องกับ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป้าหมายและวิส ัยทัศน์
ของ
สถานศึกษา และของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ขั้นดำเนินการ
๑. คณะกรรมการกลุ่มงานบริหารหลักสูตรและวิชาการ ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร โดยนำข้อเสนอแนะ
ความต้องการ และจุดประสงค์ของโรงเรียนพิเศษ เน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเสริมภาษาอังกฤษ โดย
ให้ใช้ภาษาเชิงวิชาการ (Academic English) เพื่อนำเสนอโครงงานในประเทศ และระดับนานาชาติ รวมทั้งผู้มี
ส่ว นเกี่ย วข้อง ได้แก่ นักเรีย น ผู้ป กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยนำวิส ัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ของโรงเรียนมาเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้อง
กับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
๒. คณะกรรมการกลุ ่ มงานบริ หารหลั กสู ตรและวิ ชาการ ร่ วมกั บครู แต่ ละกลุ ่ มสาระการเรี ยนรู้
ของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง ๑๒ แห่งดำเนินการร่างหลักสูตรสถานศึกษา
๓. คณะกรรมการกลุ่มงานบริหารหลักสูตรและวิชาการ ร่วมกับครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดทำ
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
๔. คณะกรรมการกลุ่มงานบริหารหลักสูตรและวิชาการ ขออนุมัติใช้หลักสูตรโดยการพิจารณา ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
เพื ่ อ ให้ ก ารจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาบรรลุ ผ ลสำเร็ จ ตามจุ ด มุ ่ ง หมายและปรั ช ญาการศึ ก ษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๒ ที่มุ่งเน้นจัดการศึกษาเพื่อพัฒ นาคนไทยให้เป็นมนุ ษ ย์
ที่ส มบูร ณ์ ใน ๘ ประการ ได้แก่ มีความสมบูรณ์ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณ ธรรม จริยธรรม
วัฒนธรรมในการดำรงชีวิต และสามารถอยู่รวมกับคนอื่นได้ อีกทั้งเพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษา ของ
โรงเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ จ ุ ฬ าภรณราชวิ ท ยาลั ย เชี ย งราย มี เ ป้ า หมายและแนวทางดำเนิ น การที ่ เ ด่ น ชั ด
ทางโรงเรียนจึงได้ระดมสรรพกำลังและขอความร่วมมือจาก ชุมชน ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง นักเรียน และครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๑๐๘

วิทยาลัย เชียงราย ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมกำหนด เป้าหมาย การจัดการศึกษา เพื่อให้สามารถจัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ โดยโรงเรียนดำเนินการ ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา
๑) สร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรทุกคน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน อันประกอบไปด้วย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ชุมชนและนักเรียน ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรดังกล่าวเกิด
ความตระหนัก และเห็นความสำคัญ ความจำเป็น ที่ต้องร่วมมือกันบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
๒) แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑
๓) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานองค์กรในชุมชนทุกฝ่ายได้รับทราบ
และร่วมมือในการบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา
๔) จัดทำข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาให้เป็นระบบ
๕) จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือธรรมนูญสถานศึกษา
๖) พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดทำ
สาระหลักสูตรของสถานศึกษา
ขั้นตอนที่ ๒ การดำเนินการจัดทำสาระของหลักสูตรของสถานศึกษา
๑) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
๒) ศึกษาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน และท้องถิ่น
๓) ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔) กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาหลักสูตร
๕) กำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๖) กำหนดโครงสร้างหลักสูตรของแต่ละช่วงชั้น รวมทั้งจัดสัดส่วนเวลาเรียน
๗) กำหนดสาระการเรียนรู้ของกลุ่มวิชาได้แก่
- มาตรฐานการเรียนรู้รายปี/รายภาค
- สาระการเรียนรู้รายปี/รายภาค
- คำอธิบายรายวิชา เวลา และจำนวนหน่วยกิจ หน่วยการเรียนรู้
- จัดทำแผนการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๘) กำหนดสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๙) กำหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผล
๑๐) กำหนดเกณฑ์การจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ช่วงชั้นที่ ๓ ม.๑ - ม.๓) และเกณฑ์การจบ
หลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ ( ช่วงชั้นที่ ๔ ม.๔ - ม.๖ )
ขั้นติดตามประเมินผล
๑. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามการใช้หลักสูตรให้มีความยืดหยุ่น
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
เป้าหมายและวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ตลอดจนตอบสนองต่อความต้องการ และความสนใจของผู้เรียน
๒. ประเมินผลเพื่อวิเคราะห์หลักสูตรว่ามีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน หลักสูตรกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๑๐๙

ขั้นปรับปรุงพัฒนา
นำข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับจากการผลการประเมินผล ติดตามผล การนิเทศ กำกับติดตามมาวางแผน
และดำเนินการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไ
ผลงาน/ผลการดำเนินการ
๑. ผลการประเมิ น หลั ก สู ต รด้ า นความสอดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ อยู่ในระดับมากขึ้นไป
๒. ผลการประเมินหลักสูตรสอดคล้องกับจุดเน้น ความต้องการและความถนัดของนักเรียนและจุดเน้น
ของโรงเรียนพิเศษเน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ อยู่ในระดับมากขึ้นไป
๓. ได้หลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ
๔. ผลการประเมินหลักสูตรด้านการสร้างและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓อยู่ในระดับมากขึ้นไป
๕. ความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา
๒๕๖๓ อยู่ในระดับมากขึ้นไป
๖. ผลการประเมินหลักสูตรด้านความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
หลักสูตรกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ อยู่ในระดับมากขึ้นไป
๗. ผลการประเมิน หลักสูตรสอดคล้องกับจุดเน้น ความต้องการและความถนัดของนักเรียนและ
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ อยู่ในระดับมากขึ้นไป
๘. รายงานผลการประเมินหลักสูตรและแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา
๙. สารสนเทศที่ได้จากการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรนำไปใช้วางแผน และดำเนินการพัฒนาในปี
การศึกษาต่อไป
จากประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทางงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจึงได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
หลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางที่เปลี่ยนแปลง โดยปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง สามารถปรับตนเองได้
อย่างเหมาะสมในทุกด้าน สามารถคิดแก้ปัญหา สามารถตัดสินใจ กำหนดเป้าหมาย และวางแผนชีวิต ทั้งด้านการ
ดำรงชีวิต ด้านการเรียนและด้านอาชีพ มีความรู้และมีความเข้าใจถึงลักษณะต่างๆ ของอาชีพที่หลากหลาย โดยเฉพาะ
อาชีพที่ต้องใช้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพของการเป็นนักวิจัยและนัก
ประดิษฐ์คิดค้นด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี นอกจากนี้กิจกรรมแนะแนว ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจ
นักเรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองเพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนอีกด้วย
กิจกรรมแนะแนว นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๑๑๐

๓) การนำหลั กสู ตรของสถานศึ กษาไปออกแบบจั ดการเรี ยนการสอนอย่ างเป็ นขั ้ นตอนตาม
ที่กำหนด บรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย
วิธีการดำเนินการ
ขั้นวางแผน
๑. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ประชุมวางแผนการนำ
หลักสูตรไปใช้
๒. ประชุม ชี้แจงการนำหลักสูตรของสถานศึกษาไปใช้ออกแบบจัดการเรียนการสอให้แก่คณะครูทั้งโรงเรียน
๓. ครูแต่ละกลุ่มสาระศึกษาหลักสูตรเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ
๓.๑ การวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด
๓.๒ กำหนดสาระการเรียนรู้
๓.๓ การจัดทำโครงสร้างรายวิชา
๓.๔ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้
๓.๕ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
๓.๖ สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล
ขั้นดำเนินการ
๑. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระฯ ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางในการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้
๒. ครูผู้สอนแต่ละรายวิชาออกแบบการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นขั้นตอน
๓. ครูผู้สอนแต่ละรายวิชานำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นติดตามประเมินผล
๑. กลุ่มงานบริหารหลักสูตรและวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครู นิเทศ กำกับติดตามการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนครู
๒ .รวบรวมข้อมูล ข้อสรุปที่ได้เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ขั้นปรับปรุงพัฒนา
กลุ่มบริหารหลักสูตรและวิชาการ นำข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ข้อสังเกตที่ได้ไปใช้ในการพัฒนา ร่วมกับกลุ่ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง ๑๒ แห่ง หลากหลายช่องทาง ได้แก่ การประชุมด้วยระบบ conference
การแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านกลุ่ม Line และการประชุมร่วมทั้ง ๑๒ โรงเรียน
ผลงาน/ผลการดำเนินการ
๑. มีแผนการจัดการเรียนรู้ แผนฉบับย่อ ที่ออกแบบการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างเป็นขั้นตอน โดยสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑
๒. ครู ผ ู ้ สอนทุ กคนมี แผนการจั ดการเรี ยนการสอนอย่ างเป็ นขั ้ นตอนตามที ่ กำหนด ปี การศึ กษา ๒๕๖๓
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๓. กลุ่มงานบริหารหลักสูตรและวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครู นิเทศกำกับ ติดตามการจัดการเรียน
การสอนอย่างเป็นขั้นตอน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๔. ครูทุกคนได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา ๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๑๑๑

๕. ได้แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๖. รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๔) จัดทำแผนและดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
วิธีการดำเนินการ
ขั้นวางแผน
๑. คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรและวิชาการ งานพัฒนาการเรียนการสอนและนิเทศติดตาม
ร่วมกันกำหนดกรอบการนิเทศ และวางแผนการดำเนินงานนิเทศการใช้หลักสูตร
๒. งานพัฒนาการเรียนการสอนและนิเทศติดตาม รายงานการนิเทศเสนอโครงการ/กิจกรรม นิเทศการ
ใช้หลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน
๓. งานพัฒนาการเรียนการสอนและนิเทศติดตาม ดำเนินงานการนิเทศจัดทำคู่มือการนิเทศ
การใช้
หลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
๔. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ งานพัฒนาการเรียนการสอนและนิเทศติดตาม ประชุม
วางแผนการนิเทศ กำกับติดตามการใช้หลักสูตรในการจัดการเรียนรู้ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ขั้นดำเนินการ
๑. งานพัฒนาการเรียนการสอนและนิเทศติดตาม จัดทำแผนการนิเทศ กำกับติดตาม และประเมินการ
ใช้หลักสูตร
๒. งานพัฒนาการเรียนการสอนและนิเทศติดตาม คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการร่วมกับ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ตัวแทนคณะครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วม นิเทศ กำกับติดตาม ดำเนินการ
นิเทศครูตามแผนและปฏิทินการนิเทศงานวิชาการ และนิเทศการใช้หลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย
๒.๑ นิเทศเอกสารการจัดการเรียนรู้
๒.๒ นิเทศแบบสังเกตการสอน
๒.๓ นิเทศการวิจัยในชั้นเรียน
๒.๔ นิเทศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ขั้นติดตามประเมินผล
๑. งานพัฒนาการเรียนการสอนและนิเทศติดตาม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ แต่ละกลุ่มสาระ การ
เรียนรู้ ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามครูในด้านงานวิชาการ และนิเทศการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
๒. งานพัฒนาการเรียนการสอนและนิเทศติดตาม และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามครูในการนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เสนอต่อฝ่ายวิชาการ
ขั้นปรับปรุงพัฒนา
๑. งานพัฒนาการเรียนการสอนและนิเทศติดตาม รายงานผลนิเทศ การนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการปรับปรุง
๒. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร นำผลการนิเทศกำกับ ติดตามครูในการนำหลักสูตรไปใช้ ในการจัดการ
เรียนรู้ และปัญหา ข้อเสนอแนะไปวางแผนปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๑๑๒

ผลงาน/ผลการดำเนินการ
กำหนดปฏิทินการนิเทศ
- นิเทศเอกสารการจัดการเรียนรู้ อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
- นิเทศแบบสังเกตการสอนอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
- นิเทศการวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
- นิเทศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ - ๓ ชัง่ โมง
เมื่อบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำหลักสูตรของสถานศึกษา รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา
ที่ได้จัดทำขึ้นมาแล้ว ฝ่ายบริหารและงานวิชาการ ได้กำกับติดตามและประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษ า
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอนุกรรมการบริหารหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดทำปฏิทิน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรตามปฏิทินการพัฒนาหลักสูตรของ
ตนเองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรีย นรู้ คือประธานอนุกรรมการแต่ล ะกลุ่มสาระ ทำหน้าที่กำกับติดตามพัฒ นา
หลักสูตรของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างานวัดผลและรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นผู้ กำกับ
ติดตาม แล้วรวบรวมหลักสูตรเสนอผู้อำนวยการสถานศึกษา และเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมีการประเมินตนเองเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาหลักสูตรโดยให้นักเรียนช่วงชั้นที่ ๓ และ
ช่วงชั้นที่ ๔ และครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งเป็นผู้ใช้หลัก สูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้ประเมิน ได้นำผลการ
ประเมินมาพัฒนาหลักสูตร และนำไปใช้ในปีการศึกษาต่อไป ทั้งนี้ในส่วนการกำกับติดตามทางกลุ่มงานบริหาร
วิชาการมีการประชุมทุกสัปดาห์ เพื่อนิเทศติดตามจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ไปยังฝ่ายบริหารเพื่อนำเสนอในที่ประชุม
กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเพื่อปรับปรุงหลักสูตร ต่อไป
การกำกับติดตาม มีการดำเนินการ ดังนี้
ระดับโรงเรียน
โรงเรียนมีการประชุมกลุ่มงานวิชาการเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อติดตามตรวจสอบการจัดการเรียน การ
สอน ผลของการใช้หลักสูตร ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่ อรวบรวม นำเสนอต่ออนุกรรมการวิชาการกลุ่ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค สำหรับปรับปรุงแก้ไขต่อไป
ระดับกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
มีการจัดประชุมอนุกรรมการวิชาการ กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อย่างต่อเนื่องและ
สม่ำเสมอ โดยมีการนำเสนอปัญหาหรืออุปสรรคจากการใช้หลักสูตรหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านศูนย์พัฒนา
วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา เพื่อนำเสนอต่อ อนุกรรมการวิชาการโครงการพัฒนากลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ต่อไป
สรุปผลการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมิน นำผลมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนานำไปสู่ความยั่งยืนและเป็นแบบอย่างในวงกว้างได้
วิธีการดำเนินการ
ขั้นวางแผน
๑. คณะกรรมการงานพัฒนาหลักสูตร ประชุมวางแผนเพื่อนำสรุปผลการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมิน
หลักสูตร มาเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาหลักสูตร และกำหนดแนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๑๑๓

ขั้นดำเนินการ
๒. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สรุปผลการนิเทศ
กำกับ ติดตาม และประเมินการใช้หลักสูตรของครูในการจัดการเรียนรู้
๓. คณะกรรมการงานพัฒนาหลักสูตรนำผลการนิเทศ กำกับติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตร มา
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้และหลักสูตรสถานศึกษา
๔. ครูผู้สอนนำข้อมูลที่ได้จากการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินการใช้หลักสูตรมาปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
๕. ครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องและ
นำเสนอผลงานวิจัยในโอกาสต่างๆ เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูในโรงเรียน และหน่วยงานอื่น ๆ
ภายนอกโรงเรียน
๖. การแลกเปลี่ยนและนำเสนอกับโรงเรียนที่มาศึกษาดูงาน การนำเสนองานในเวทีทางวิชาการและการ
เผยแพร่ผลงานทาง website และวารสารโรงเรียน
ขั้นติดตามประเมินผล
คณะกรรมการงานบริหารหลักสูตรและวิชาการ ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ นิเทศ กำกับ ติดตาม
ครูผู้สอนในการนำข้อสรุปผลจากการนิเทศกำกับ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรมาปรับปรุงพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้
ขั้นปรับปรุงพัฒนา
๑.คณะกรรมการงานบริหารหลักสูตรและวิชาการหลักสูตรนำผลการประเมินผลจากการใชกระบวนการ
วิจัยมาจัดทำรายงานสรุปผลการใช้หลักสูตร พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๒.คณะกรรมการงานบริห ารหลั ก สู ต รและวิ ช าการนำสารสนเทศการใช้ ห ลั ก สู ต รไปวางแผนแล ธ
ดำเนินการพัฒนาเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนและเป็นแบบอย่างในปีการศึกษาต่อไป
ผลงาน/ผลการดำเนินการ
๑. คณะกรรมการงานบริหารหลักสูตรและวิชาการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่อย่างเป็นระบบนำผล
การพัฒนาหลักสูตร ผลการประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยพัฒนาทั้งภายในโรงเรียนและพัฒนาร่วมกับ
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
๒. คณะกรรมการงานบริหารหลักสูตรและวิชาการคณะกรรมการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สรุปผล
การนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๓. คณะกรรมการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้จัดนิเทศ กำกับ ติดตามการใช้ห ลักสูตรของครู
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๔. ผลการวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๕. แผนการจัดการเรีย นรู้ของคณะครูแต่ล ะกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ปรับปรุง พัฒ นาตามหลักสูตร
สถานศึกษา และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา ๒๕๖๓
จากผลการประเมินการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียน และครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ส่งผลให้ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียนมากยิ่งขึ้นมีการ
ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนมีเวลาเรียน เนื้อหา กิจกรรมการเรียน การสอนที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษา รวมถึงการปรับเปลี่ยนแก้ไขหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๑๑๔

พุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุง พุทธศักกราช ๒๕๖๐ ตลอดจนการประชุมกลุ่มบริหารหลักสูตรและวิชาการ
เป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อติดตามตรวจสอบการจัดการเรียนการสอน ผลของการใช้หลักสูตร ข้อคิดเห็ นและ
ข้อเสนอแนะ เพื่อรวบรวม นำเสนอต่ออนุกรรมการวิชาการโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้เป็น
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ผลการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคทำให้ได้
หลักสูตรที่มีความเหมาะสมต่อผู้เรียนมากขึ้น โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๓โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
เชียงราย มีหลักสูตรที่ใช้กับนักเรียน
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
หลั ก สู ต รโรงเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ จุ ฬ าภรณราชวิ ท ยาลั ย เชี ย งราย ได้ จ ั ด โครงสร้า งให้ม ี ล ักษณะ
ที่ยืดหยุ่น มีลักษณะเป็นหลักสูตรรายบุคคล (Customized Curriculum) จัดรายวิชา และกิจกรรมที่หลากหลาย
ให้นักเรียนได้เลือกตามศักยภาพ ความถนัดและความสนใจ ทั้งนี้โครงสร้างของหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ประกอบด้วย
๑. สาระการเรียนรู้พื้นฐาน
๒. สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม ซึ่งแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมกลุ่ม ๑ และสาระการเรียนรู้
เพิ่มเติมกลุ่ม ๒
๓. กิ จ กรรมพั ฒ นาผู ้ เ รี ย นซึ ่ ง มี ส าระและเป้ า หมายทำนองเดี ย วกั บ หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ แต่จัดให้ยืดหยุ่นมีลักษณะเป็นหลักสูตรรายบุคคลมากขึ้น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบ่ง
ออกเป็น ๔ กิจกรรมย่อย คือ
๓.๑ กิจกรรมแนะแนว
๓.๒ กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน
๓.๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
๓.๔ กิจกรรมพัฒนาจิตสำนึกความเป็นไทย และความเป็นประชาธิปไตย
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร พิจารณาจากการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและความคิดเห็นของ
ผู้ปกครอง ชุมชน นำมาออกแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยกำหนดวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดและแนวทางการ
จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่านการเขียน การสื่อสาร และการ คิดคำนวณ ทักษะการ
จัดการ ทักษะอาชีพ และจัดกิจกรรมตามแนวทางที่กำหนด โดยใช้กิจกรรมที่มีความท้าทายทั้งกิจกรรมรายบุคคล
และกิจกรรมกลุ่ม มุ่งเน้นให้นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมในการเรียนรู้ตามความต้องการ และความสนใจ มีผลงานเชิง
สร้างสรรค์ของนักเรียนเกิดขึ้นหลากหลาย
การนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและความคิดเห็นของผู้ปกครอง ท้องถิ่น ชุมชน มา
กำหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้เหมาะสมและสอดคล้องกับความพร้อม ความสนใจของนักเรียน เป็นไปตาม
ความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน และสอดคล้องกับบริบท ของท้องถิ่น ชุมชน
วิธีดำเนินการ
ขั้นวางแผน
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมเสริมหลักสูตร
๒. สำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครอง ชุมชน และนักเรียน
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๑๑๕

๓. คณะกรรมบริห ารหลักสูตรและวิช าการ ประชุมรวมกับคณะกรรมการกิจกรรมเสริมหลักสูต ร
เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้เหมาะสม สอดคล้อง กับความสนใจของผู้เรียน
ขั้นดำเนินการ
คณะกรรมการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ออกแบบ สร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในแต่ละโครงการ กิจกรรม
โดยจัดหมวดหมู่กิจกรรม ได้แก่ ด้านคุณธรรม ด้านศิลปะดนตรี ด้านกีฬา ด้านอาชีพ ด้านวิชาการ และด้าน
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ขั้นติดตามประเมินผล
๑. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ และคณะกรรมการเสริมหลักสูตร นำผลการวิเคราะห์
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและความคิดเห็น ของผู้ปกครอง ท้องถิ่น ชุมชน มากำกับ ตรวจสอบกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ ความพร้อม ความสนใจของนักเรียน เป็นไปตามความต้องการของ
ผู้ปกครอง ชุมชน และสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ
๒. คณะกรรมการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม รายงานผลการวิเคราะห์กิจกรรมเสริมหลั กสูตรที่จัดให้กับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ
ขั้นปรับปรุงพัฒนา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ และคณะกรรมการงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปรับเพิ่ม
และเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้มีความหลากหลาย และครอบคลุม เหมาะสม และ
สอดคล้องกับความพร้อม ความสนใจของนักเรียน เป็นไปตามความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน และสอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น
ผลงาน/ผลการดำเนินการ
๑. จัดทำกิจ กรรมเสริมหลักสู ตรในปีก ารศึ ก ษา ๒๕๖๓ ที่ส อดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ข อง
กลุ่มสาระการเรียนรู้
๒. กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่พัฒนารอบด้าน ทั้งการอ่าน เขียน การสื่อสาร การคิดที่หลากหลาย ได้แก่
กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมเสวนา กิจกรรมห้องสมุด ฯลฯ
๓. กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่พัฒนาด้านทักษะพื้นฐานการทำโครงงาน
๔. กิจกรรมวิชาการ ได้แก่ ค่ายหัวแหลม, ค่าย Inquiry, ค่าย Gifted Math เป็นต้น
๕. กิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพ ได้แก่ กิจกรรมวัยใสใส่ใจสุขภาพ กิจกรรมกายบริหาร
๖. กิจกรรมจิตอาสา ได้แก่ กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งความดี
๗. จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการทำประโยชน์ต่อสังคม เช่น กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
๘. จัดกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัดตามธรรมชาติ ความสามารถ ความต้องการของผู้เรียนและ
ชุมชน เช่น ชุมนุมต่างๆ เป็นต้น
๙. จัดกิจกรรมเพื่อเกื้อกูลการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นพบความสามารถของตนเอง เช่น การศึกษาดูงานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ การศึกษาดูงาน
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
๑๐. จัดกิจกรรมประเภทบริการด้านต่างๆ เพื่อฝึกการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม เช่น
กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนห้องความดี กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทั้งในและนอกโรงเรียน
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๑๑๖

๑๑. จัดกิจ กรรมสนั บ สนุน การสร้ างจิ ตสำนึ ก ด้ านคุ ณธรรม จริยธรรม และค่านิย ม เพื่อนำไปใช้
ในชีวิตประจำวันและเกิดการพัฒนาตน เช่น กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม กิจกรรมตักบาตร กิจกรรมคาบจริยธรรม
๑๒. จัดกิจกรรมสนับสนุนการสร้างสุขภาพที่ทั้งร่างกายและจิต ใจ เช่น กิจกรรมการออกกำลังกาย
การแข่งขันกีฬาสี กิจกรรมนั่งสมาธิเจริญปัญญา
กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมสติปัญหาและความรอบรู้ เช่น กิจกรรมการฟังบรรยาย ด้านคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ์ ด้านสังคมศึกษา ภาษา
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และดนตรี ด้านการศึกษาต่อและอาชีพ กิจกรรมอ่านหนังสือจากรายการที่โรงเรียน
กำหนดให้
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้นำผลการวิเคราะห์ข้อมูล ของนักเรียนรายบุคคล รวมทั้ง
ความคิดเห็นของผู้ปกครอง ท้องถิ่น ชุมชม มากำหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความ
พร้อม ความสนใจของนักเรียน การวิเคราะห์ผู้เรียนมีการดำเนินการ ดังนี้
๑. เก็บ รวบรวมข้อมูลกิจ กรรมเสริมหลักสูตรที่ต้องการวิเคราะห์จากนักเรียน ครู ผู้ปกครองใน ปี
การศึกษาที่ผ่านมา
๒. นำข้อมูลที่ได้รับมาศึกษา วิเคราะห์ หรือแยกแยะตามความเป็นจริง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม ได้แก่
การประชุ ม ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา การประชุ ม นั ก เรี ย น การประชุ ม ผู ้ ป กครอง และการประชุ ม
คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน
๓. นำผลที่ได้จากการประชุม สังเคราะห์เป็นแนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย โดยยึดตามกรอบแนวทาง การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค
๔. ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความสนใจ ความพร้อมข อง
นักเรียน รวมทั้งเป็นไปตามความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน ตลอดจนสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ชุมชน
ผลการวิเคราะห์ พบว่า
โรงเรียนจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์พิเศษที่ต้องเน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อได้ผ่านกระบวนการคัดเลือกอย่างมีคุณภาพ ดังนั้นหลักสูตรควรมีเนื้อหาที่เน้นเฉพาะ
และมีเนื้อหาเชิงลึกในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งมีการจัดรายวิชาเพิ่มเติม อย่าง
หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและสนใจ ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบ่งออกเป็น ๔
กิ จกรรมย่ อย คื อ ๑) กิ จกรรมแนะแนว ๒) กิ จกรรมพั ฒนาคุ ณลั กษณะผู ้ เรี ยน ๓) กิ จกรรมเพื ่ อสั ง คมและ
สาธารณประโยชน์ ๔) กิจกรรมพัฒนาจิตสำนึกความเป็นไทยและความเป็นประชาธิปไตย นอกจากนี้ยังมีการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้แก่
๑. กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Group Investigation : G.In.) จัดในวันเสาร์ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. จัดสอน
ซ่อมเสริมและทบทวนความรู้ให้แก่นักเรียนโดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ทุกรายวิชาที่นักเรียนสนใจ และ
ตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้
๒. กิจกรรมศึกษาค้น คว้าด้วยตนเอง (Comprehensive Study Group : C.S.G.) จัดในช่วงเวลา
๑๘.๓๐ - ๒๐.๐๐ น. ตั้งแต่วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เปิดโอกาสให้นักเรียนศึกษา ในแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ ห้องสมุด
ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ห้องดูภาพยนตร์ ห้องเรียนต่างๆ เช่น
๒.๑ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สถานที่ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องมัลติมีเดีย
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๒.๒ ทบทวนบทเรียนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม สถานที่ หอประชุม ห้องเรียนรวมต่าง ๆ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
๒.๓ เรียนซ่อมเสริม สถานที่ อาคารเรียน ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
๓. กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ (Personal Development : P.D.)
ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและความสามารถในการเป็นผู้นำตามความสนใจ
สำหรับนักเรียนประจำ เพื่อเป็นการ ผ่อนคลายความตึงเครียด และเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงแ ละพัฒนา
ความสามารถในด้า นต่า งๆ ตลอดจนเพื่ อ เป็ น การพัฒ นาบุค ลิ กภาพของตนเองในรู ปแบบของชมรม ซึ่งจั ด
ในช่ว งเวลา ๑๖.๓๐ - ๑๘.๐๐ น. ตั้งแต่ว ันจันทร์ - วันเสาร์ ส่งเสริมให้นักเรียนได้เลือกพัฒ นาบุคลิกภาพ
ของตนเองตามความถนัด และความสนใจทั้งทางด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นส่วนสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียน ให้เกิดการเรียนรู้นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทางโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
โดยได้ดำเนินการสำรวจความต้องการของผู้เรียน ให้ผู้เรียนรวมกลุ่มเสนอโครงการปฏิทินปฏิบัติงานแล้วปฏิบัติงาน
ตามที่วางแผนไว้ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จัดได้หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน โดยมีครูที่ปรึกษาติดตามผลการ
ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและมีการสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ ได้แก่
๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เช่น ชุมนุมรักษ์ภาษาไทย, ชุมนุมสนุกอย่างไทย, ชุมนุมรักการอ่าน
ม.ปลาย, ชุมนุมติวภาษาไทย ม.ปลาย
๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒ นธรรม เช่น ชุมนุมคนดีวิถีพุทธ, ชุมนุมสารคดีท่อง
โลกกว้าง , ชุมนุมส่งเสริมประชาธิปไตย, ชุมนุมติวสังคม ม.ปลาย, ชุมนุม Social media
๓. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เช่น ชุมนุมดูนก, ชุมนุมติวฟิสิกส์ ม.๔, ชุมนุม RC Photo Club,
ชุมนุมสารคดีฟิสิกส์และเทคโนโลยี , ชุมนุมติวเคมี ม.ปลาย, ชุมนุมสนุกกับเคมี ม.ต้น, ชุมนุม Bio Lab, ชุมนุมติว
เคมี สอวน. เคมี, ชุมนุมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และชุมนุมการเลี้ยงแคคตัส
๔. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เช่น ชุมนุม GSP, ชุมนุมติวคณิตศาสตร์ ม.ปลาย, ชุมนุม Sudoku,
ชุมนุม A-Math, ชุมนุมคณิตศาสตร์
๕. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา เช่น ชุมนุมหมากกระดาน, ชุมนุมหมากฮอต, ชุมนุมฟุตซอล เป็นต้น
๕.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เช่น ชุมนุมนาฏศิลปสังคีต , ชุมนุมวาดเส้นจากปากกา, ชุมนุม Cover
dance และชุมนุมดนตรีไทย
๕.๒ กลุ ่ มสาระการเรี ยนรู ้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี เช่ น ชุ มนุ มคอมพิ วเตอร์ , ชุ มนุ มครอสติ ช และ
ชุมนุมอาหารว่าง
๕.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เช่น ชุมนุม English cartoon, ชุมนุม Public speaking,
ชุมนุม Scrabble, ชุมนุม English though songs, ชุมนุมภาษาญี่ปุ่น, ชุมนุมภาษาจีนภาษาใจ และชุมนุม Young
reporter
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การกำหนดวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด และแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรไว้อย่างชัดเจน
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ เน้นการพัฒนา รอบด้าน ทั้งการอ่านเขียน การ
สื่อสาร การคิดที่หลากหลาย ทักษะ การจัดการ และงานอาชีพ
วิธีดำเนินการ
ขั้นวางแผน
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตร แต่ละกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้
๒. คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตรแต่ละกิจกรรมของกลุ่มสาระ กำหนดวัตถุประสงค์ กรอบ
แนวคิด และแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้สอดคล้องมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระ การเรียนรู้
และเป็นไปตามกรอบตัวชี้วัดของค่าเป้าหมายการพัฒนา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
ขั้นดำเนินการ
คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตร แต่ละกิจกรรมของกลุ่ มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เน้นการพัฒนา รอบด้าน ทั้งการอ่านเขียน การสื่อสาร การคิดที่หลากหลาย ทักษะการจัดการ และงานอาชีพ
ขั้นติดตามประเมินผล
๑. คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตรแต่ละกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้สรุป รายงานผล
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
๒. คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตรแต่ละกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายงานผลสำเร็จ
จากการได้รับรางวัล ในระดับต่าง ๆ ทั้งจากผู้เรียน และครู ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ขั้นปรับปรุงพัฒนา
คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตรแต่ละกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ นำผลการประเมิน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร และผลสำเร็จ มากำหนดเป้าหมายการพัฒนา โดยแบ่งเป็น ๒ ประการ ประการแรก
ส่งเสริม/สร้าง/พัฒนา กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ยังมีปริมาณและคุณภาพน้อย ระดับที่สอง สนั บสนุน ส่งเสริม
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ทำให้เกิดผลสำเร็จ โดยตั้งเป้าหมายให้สูงขึ้น ๓ เปอร์เซ็นต์
ผลงาน/ผลการดำเนินการ
๑. จัดทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
๒. กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่พั ฒนารอบด้าน ทั้งการอ่าน เขียน การสื่อสาร การคิดที่หลากหลาย ได้แก่
กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมเสวนา กิจกรรมห้องสมุด ฯลฯ
๓. กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่พัฒนาด้านทักษะพื้นฐานการทำโครงงาน
๔. กิจกรรมวิชาการ ได้แก่ ค่ายหัวแหลม, ค่าย Inquily, ค่าย Gifted Math เป็นต้น
๕. กิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพ ได้แก่ กิจกรรมวัยใสใส่ใจสุขภาพ กิจกรรมกายบริหาร
๖. กิจกรรม จิตอาสา ได้แก่กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งความดี
๗. จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการทำประโยชน์ต่อสังคม เช่น กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
๘. จัดกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัดตามธรรมชาติ ความสามารถ ความต้องการของผู้เรียน และ
ชุมชน เช่น ชุมนุมต่าง ๆ เป็นต้น
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๙. จัดกิจ กรรมเพื่อเกื้อกูล การเรียนรู้ ทักษะกระบวนการและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นพบความสามารถของตนเอง เช่น การศึกษาดูงานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ การศึกษาดูงาน
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ กิจกรรมประเภทบริการด้านต่าง ๆ เพื่อฝึกการทำงานที่เป็นประโย ชน์ต่อตนเองและ
ส่วนรวม เช่น กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนห้องความดี กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทั้งในและนอกโรงเรียน
๑๑. จั ด กิ จ กรรมสนั บ สนุ น การสร้ า งจิ ต สำนึ ก ด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และค่ า นิ ย ม เพื ่ อ นำไปใช้
ในชีวิตประจำวันและเกิดการพัฒนาตน เช่น กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม กิจกรรมตั กบาตร กิจกรรมคาบจริยธรรม
๑๒. จัดกิจกรรมสนับสนุน การสร้างสุขภาพที่ทั้งร่างกายและจิตใจ เช่น กิจกรรมการออกกำลัง กาย
การแข่งขันกีฬาสี กิจกรรมนนั่งสมาธิเจริญปัญญา
กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมสติปัญหา และความรอบรู้ เช่น กิจกรรมการฟังบรรยาย ด้านคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ์ ด้านสังคมศึกษา ภาษา
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และดนตรี ด้านการศึกษาต่อและอาชีพ กิจกรรมอ่านหนังสือจากรายการที่โรงเรียน
กำหนดให้
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อจัดกิจกรรมที่สนองตอบต่อความสามารถ และความ
ต้องการ ของนักเรียนเป็นรายบุคคล (Customized Curriculum) ช่วยให้นักเรียนค้นพบตนเองว่ามีความถนัดและ
ความสนใจทางด้านไหน สามารถคิด ตัดสินใจ แก้ปัญหาตลอดจนกําหนดเป้าหมายและวางแผนชีวิต ทั้งด้านการ
เรียน ด้านอาชีพ และด้านการดำรงชีวิต มีความรู้ความเข้าใจถึ งธรรมชาติและลักษณะของอาชีพที่หลากหลาย
โดยเฉพาะอาชีพที่ต้องใช้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐาน ในการปฏิบัติงาน และอาชีพของ
การเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นส่วนเสริมสร้าง
ประสบการณ์ ทักษะความรู้ความสามารถพัฒนาการทางบุคลิกภาพ สุขภาพ ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่
นักเรียน
กรอบแนวคิดการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใฝ่หาความรู้ แสดงความรู้ความสามารถอย่าง
เต็มที่ กล้าแสดงออก รู้จักกาลเทศะ ปฏิบัติตนตามมารยาทสังคมได้อย่างถูกต้อง เคารพกฎกติกา มีน้ำใจนักกีฬา
โดยแบ่งลักษณะการจัดกิจกรรมออกเป็น ๕ กลุ่ม คือ
๑. กิจกรรมการศึกษานอกสถานที่ ได้แก่
๑.๑ กิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
๑.๒ กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมไทย
๑.๓ กิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
๒. กิจกรรมการประกวด/แข่งขันนอกสถานศึกษา ทางโรงเรียนได้สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อแสดงความสามารถทั้งด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดที่หลากหลาย ที่ได้
จากการฝึกฝน เรียนรู้ โดยเข้าร่วมกิจกรรมในระดับต่าง ๆ
๓. กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้จากการฟังวิทยากร มีการเชิญวิทยากรที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมาให้ความรู้ และประสบการณ์ทำงาน
๔. กิจกรรมที่นักเรียนได้ร่วมกันคิดกิจกรรมและเป็นผู้ดำเนินการ ทางโรงเรียนได้เปิดโอกาส ให้นักเรียน
ได้คิดและฝึกทักษะการจัดการ มีจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและกิจกรรมภายในโรงเรียน
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๑๒๐

๕. กิจกรรมเสริมความรู้ด้านงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกิจกรรมที่ตอบสนองต่อ
พันธกิจของโรงเรียนที่จะพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ไปสู่ความ
เป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น ด้านคณิศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
โรงเรียนมีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ท้าทาย สร้างสรรค์ น่าสนใจ ทั้งกิจกรรมรายบุคคล และ
กิจกรรมกลุ่ม
วิธีดำเนินการ
ขั้นวางแผน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของ
โรงเรี ย น ที ่ ม ุ ่ ง พั ฒ นาผู ้ เ รี ย นให้ ม ี ม าตรฐานการศึ ก ษา เพื ่ อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพของผู ้ เ รี ย นในด้ า นความรู้
ความสามารถ ทักษะ มีเจตคติ ค่านิยมที่พึงประสงค์ และมีคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ที่มีความท้าทาย สร้างสรรค์ มีทั้งกิจกรรมที่ป็นรายบุคคลและกิจกรรมกลุ่ม และ มีรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย
ดังนี้
๑. ทัศนศึกษาแหล่ งเรีย นรู้ ในท้ องถิ ่น และชมนิ ทรรศการทางด้ านคณิต ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แ ละ
ภาษาอังกฤษ
๒. จัดสอนเสริมความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ
๓. กิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ
๔. เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ย วชาญเฉพาะด้าน ให้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งด้านสังคม ภาษาไทย
๕. มีการส่งเสริมการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เอกสาร และ ICT
๖. มีการจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โครงงานต่อยอดเอกสารสิทธิบัตรนานาชาติ
๗. ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการของสถาบันขั้นอุดมศึกษาและศูนย์วิทยาศาสตร์ต่าง ๆ
๘. กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ
๙. ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
๑๐. กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี
๑๑. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ กิจกรรมหนึ่งห้องเรียน หนึ่งความดี
๑๒. กิจกรรมอ่านหนังสือเพื่อเสวนา
๑๓. กิจกรรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ
๑๔. กิจกรรมชุมนุมต่างๆ เช่น ชุมนุมติวภาษาไทย ชุมนุมวาดภาพ เป็นต้น
ขั้นดำเนินการ
รูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรมของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
๑. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะพึงประสงค์ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
๒. จัดกิจกรรมที่พัฒนาให้ผู้เรียนทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ
๓. ผู้เรียนเลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของตนเอง
๔. จัดกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนทุกคนร่วมกันดำเนินการเองทั้งหมด โดยมีครูเป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ
๕. จัดกิจกรรมสนับสนุนให้ผู้เรียนดำเนินกิจกรรมที่วางแผนไว้ โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บริห าร
สถานศึกษา หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผู้เรียน และครูที่ปรึกษากิจกรรม
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๑๒๑

๖. จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการทำประโยชน์ต่อสังคม เช่น กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
๗. จั ด กิ จ กรรมตามความสนใจ ความถนั ด ตามธรรมชาติ ความสามารถ ความต้ อ งการของผู้เรียน
และชุมชน เช่น ชุมนุมต่างๆ เป็นต้น
๘. จัดกิจ กรรมเพื่อเกื้อกูล การเรียนรู้ ทักษะกระบวนการและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นพบความสามารถของตนเอง เช่น การศึกษาดูงานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ การศึกษาดูงาน
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร
๙. จัดกิจกรรมประเภทบริการด้านต่างๆ เพื่อฝึกการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม เช่น
กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนห้องความดี กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทั้งในและนอกโรงเรียน
๑๐. จั ด กิ จ กรรมสนั บ สนุ น การสร้ า งจิ ต สำนึ ก ด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และค่ า นิ ย ม เพื ่ อ นำไปใช้
ในชีวิตประจำวันและเกิดการพัฒนาตน เช่น กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม กิจกรรมตักบาตร กิจกรรมคาบจริยธรรม
๑๑. จัดกิจกรรมสนับสนุน การสร้างสุขภาพที่ทั้ง ร่างกายและจิตใจ เช่น กิจกรรมการออกกำลัง กาย
การแข่งขันกีฬาสี กิจกรรมนนั่งสมาธิเจริญปัญญา
๑๒. กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมสติปัญญาและความรอบรู้ เช่น กิจกรรมการฟังบรรยาย ด้านคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ์ ด้านสั งคมศึกษา ภาษา
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และดนตรี ด้านการศึกษาต่อและอาชีพ กิจกรรมอ่านหนังสือจากรายการที่โรงเรียน
กำหนดให้และนำผลการวิเคราะห์ที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป้าหมายและวิสัยทัศน์ของโรงเรียน
ขั้นติดตามประเมินผล
๑. การประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมโดยวิธีการที่หลากหลาย และสอดคล้องกับกิจกรรมอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง
๑. คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้สรุป รายงานผลการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
๒. คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายงานผลสำเร็จ จากการ
ได้รับรางวัล ในระดับต่าง ๆ ทั้งจากผู้เรียน และครู ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
ขั้นปรับปรุงพัฒนา
คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ นำผลการประเมินกิจกรรม และ
ผลสำเร็จ มากำหนดเป้าหมายการพัฒนา โดยแบ่งเป็น ๒ ประการ ประการแรกส่งเสริม/สร้าง/พัฒนา กิจกรรมที่
ยังมีปริมาณและคุณภาพน้อย ระดับที่สอง สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมที่ทำให้เกิดผลสำเร็จ โดยตั้งเป้าหมายให้
สูงขึ้น ร้อยละ ๓
ผลงาน/ผลการดำเนินการ
๑. ผู้เรียนมีคุณลักษณะพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตร
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
๒. ผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ
๓. ผู้เรียนเลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของตนเอง
๔. ผู้เรียนทุกคนร่วมกันดำเนินการเองทั้งหมด โดยมีครูเป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ
๕. ผู้เรียนสามารถดำเนินกิจกรรมที่วางแผนไว้ โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้า
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผู้เรียน และครูที่ปรึกษากิจกรรม
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๑๒๒

๖. ผู้เรียนจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการทำประโยชน์ต่อสังคม เช่น กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
๗. ผู้เรียนจัดกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัดตามธรรมชาติ ความสามารถ ความต้องการของผู้เรียน
และชุมชน เช่น ชุมนุมต่างๆ เป็นต้น
๘. ผู้เรียนสามารถจัดกิจกรรมเพื่อเกื้อกูลการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นพบความสามารถของตนเอง เช่น การศึกษาดูงานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
การศึกษาดูงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
๙. ผู้เรียนสามารถจัดกิจกรรมประเภทบริการด้านต่างๆ เพื่อฝึกการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
ส่วนรวม เช่น กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนห้องความดี กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทั้งในและนอกโรงเรียน
๑๐. ผู้เรียนสามารถจัดกิจกรรมที่สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม เพื่อนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันและเกิดการพัฒนาตน เช่น กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม กิจกรรมตักบาตร กิจกรรมคาบจริยธรรม
๑๑. ผู้เรียนสามารถจัดกิจกรรมสนับสนุนการสร้างสุขภาพที่ทั้งร่างกายและจิตใจ เช่น กิจกรรมการออก
กำลังกาย การแข่งขันกีฬาสี กิจกรรมนนั่งสมาธิเจริญปัญญา
๑๒. ผู้เรียนสามารถจัดกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมสติปัญญาและความรอบรู้ เช่น กิจกรรมการฟังบรรยาย ด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ์ ด้านสังคมศึกษา
ภาษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และดนตรี ด้านการศึกษาต่อและอาชีพ กิจกรรมอ่านหนังสือจากรายการที่โรงเรียน
กำหนดให้
นักเรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้ปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีความสุข
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่เน้นให้ผู้เรียน
ทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีความสุข เพราะการจัดกิจกรรมยึดหลักของการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนในด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ รวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม มุ่งส่งเสริม
เจตคติ คุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สร้างจิตสำนึก
ต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และดำรงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข ดังนั้นกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จัดขึ้นจึงสามารถตอบสนองความต้องการ ความสนใจของผู้เรียน ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรม
นักเรียนมีผลงานเชิงสร้างสรรค์ แปลกใหม่ และหรือมีการพัฒนาต่อยอดที่ชัดเจน
วิธีดำเนินการ
ขั้นวางแผน
โรงเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ จ ุ ฬ าภรณราชวิ ท ยาลั ย เชี ย งราย ได้ จ ั ดกิ จกรรมที ่ เน้ นให้ ผ ู ้ เรี ยนทุ กคน
ทุกกลุ่มเป้ าหมายปฏิ บ ั ติ กิ จ กรรมตามความถนั ด มีศักยภาพ และมีความสุ ข จึงส่งผลให้น ัก เรีย นมีผ ลงาน
เชิงสร้างสรรค์ แปลกใหม่ และมีการพัฒนาต่อยอดที่ชัดเจน โดยการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย
ของโรงเรียน ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีมาตรฐานการศึกษา
ขั้นดำเนินการ
๑. ผู ้ เ รี ย นเลื อ กกิ จ กรรมตามความถนั ด ศั ก ยภาพ และมี ค วามสุ ข จึ ง ส่ ง ผลให้ น ั ก เรี ย นมี ผ ลงาน
เชิงสร้างสรรค์ แปลกใหม่ และมีการพัฒนาต่อยอดที่ชัดเจน เช่น โครงงาน นวัตกรรม ศิลปะ
๒. ผู้เรียนทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ เพราะมีความคิดที่หลากหลาย สร้างสรรค์ผลงาน มีความสามัคคี
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๑๒๓

๓. ผู้เรียนเลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของตนเอง
๔. ผู้เรียนทุกคนร่วมกันดำเนินกิจกรรมเองทั้งหมด โดยมีครูเป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ
๕. ผู้เรียนดำเนินกิจกรรมที่วางแผนไว้ โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผู้เรียน และครูที่ปรึกษากิจกรรม
๖. ผู้เรียนดำเนินกิจกรรมเพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการทำประโยชน์ต่อสังคม เช่น กิจกรรมลูกเสือ - เนตร
นารี กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยมีครูเป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ
๗. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัดตามธรรมชาติ ความสามารถ ความต้องการของ
ผู้เรียน และชุมชน เช่น ชุมนุมต่างๆ เป็นต้น
๘. ผู้เรียนฝึกทักษะกระบวนการและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นพบ
ความสามารถของตนเอง เช่น การศึกษาดูงานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ การศึกษา ดูงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
๙. ผู้เรียนเลือกกิจกรรมประเภทบริการด้านต่างๆ เพื่อฝึกการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
ส่วนรวม เช่น กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนห้องความดี กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทั้งในและนอกโรงเรียน
๑๐. ผู ้ เ รี ย นดำเนินกิจกรรมการสร้ า งจิ ต สำนึ ก ด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และค่ า นิ ย ม เพื ่ อ นำไปใช้
ในชีวิตประจำวันและเกิดการพัฒนาตน เช่น กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม กิจกรรมตักบาตร กิจกรรมคาบจริยธรรม
๑๑. ผู้เรียนดำเนินกิจกรรมการสร้างสุขภาพที่ทั้งร่างกายและจิตใจ เช่น กิจกรรมการออกกำลัง กาย
การแข่งขันกีฬาสี กิจกรรมนั่งสมาธิเจริญปัญญา
๑๒. ผู้เรียนดำเนินกิจกรรม fด้านสติปัญญาและความรอบรู้ เช่น กิจกรรมการฟังบรรยาย ด้านคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ์ ด้านสังคมศึกษา ภาษา
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และดนตรี ด้านการศึกษาต่อและอาชีพ กิจกรรมอ่านหนังสือจากรายการที่โรงเรียน กำหนดให้
ขั้นติดตามประเมินผล
๑. การประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมโดยวิธีการที่หลากหลาย และสอดคล้องกับกิจกรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๒. คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้สรุป รายงานผลการจัดกิจกรรม
๓. คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายงานผลสำเร็จ จากการ
ได้รับรางวัล ในระดับต่าง ๆ ทั้งจากผู้เรียน และครู ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
ขั้นปรับปรุงพัฒนา
คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ นำผลการประเมินกิจกรรม และ
ผลสำเร็จ มากำหนดเป้าหมายการพัฒนา โดยแบ่งเป็น ๒ ประการ ประการแรกส่งเสริม/สร้าง/พัฒนา กิจกรรมที่
ยังมีปริมาณและคุณภาพน้อย ระดับที่สอง สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมที่ทำให้เกิด ผลงานเชิงสร้างสรรค์ แปลกใหม่
และมีการพัฒนาต่อยอดที่ชัดเจน เกิดผลสำเร็จตามตาราง
ผลการดำเนินการ
๑. ผลงานการเข้าร่วมโครงการที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น
นอกจากการจัดโครงการ Research School มุ่งสู่สากล ให้สอดคล้องกับการเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีจุดมุ่งหมายเฉพาะ เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนด้านการวิจัยแล้วขณะเดียวกันยังมี
เป้าหมายพัฒนานักเรียนทุกคนให้มีคุณภาพระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ จึงได้นำ
แนวคิดนี้มาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค นักเรียนทุกคนต้องเรียนเรียนรู้การเขียนเชิง
วิชาการ (Academic Writing) ที่จะช่วยส่งเสริม พัฒนา และฝึกทักษะให้นักเรี ยนสามารถเขียนเรียงความ เขียน
สารคดี เขียนบทความทางวิชาการ เขียนเอกสาร วิชาการ ตลอดจนเขียนรายงานการวิจัยได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๑๒๔

ภาคผนวก หน้า ๒๙๓-๒๙๖- QR CODE แสดงการวิเคราะห์หลักฐาน/ร่องรอยที่สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงรายงานการประเมินตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา(SAR)
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงผลงานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงรายงานข่าว/ประชาสัมพํนธ์ผลงานทางวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แผนงาน/โครงการประจำปี ๒๕๖๓

ประเด็นพิจารณา
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ขั้นวางแผน
๑. ผู้บริหารร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายบริหารสถานศึกษา ประชุมวางแผนเพื่อสำรวจความต้องการพื้นฐาน
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนา
อย่างทั่วถึงและเป็นที่ยอมรับของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทำให้บุคลากรมีความพึงพอใจ
๒. ผู้บริหารประชุมชี้แจงให้บุคลากรทราบถึงการดำเนินการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง
ขั้นดำเนินการ
๑. ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
๑.๑ ส่งเสริมสนับสนุนให้เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาทั้งภายในและภายนอก
๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและประสบการณ์
๑.๓ ประชุม อบรม ติดตาม และรายงาน เพื่อพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง
๑.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้เสนอผลงาน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น ครูดีเด่น ครูแกนนำ ครูต้นแบบ และ
ขอมี/เลื่อนวิทยฐานะเพื่อเกียรติยศ ศักดิ์ศรี และความก้าวหน้าในวิชาชีพ
๑.๕ ให้ครูได้สอนตรงกับวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา ตลอดจนความถนัดความสามารถ และ
ความสนใจ
๑.๖ ส่งเสริมสนับสนุนครูที่มีความรู้ ความสามารถพิเศษด้านต่างๆ ถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียน
๒. มีการจัดสวัสดิการครูและบุคลากร ดังนี้
๒.๑ การให้บริการตามสิทธิของรัฐ
๒.๒ การพาไปศึกษาดูงาน ปีละ ๑ ครั้ง
๒.๓ การจัดเข้าพักบ้านพักครู - ลูกจ้างประจำ
๒.๔ เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ผู้ที่มีคุณสมบัติ
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
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๑๒๕

๒.๕ มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน
๒.๖ ห้องทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้พร้อมโต๊ะ-เก้าอี้
๒.๗ โต๊ะ - เก้าอี้ห้องทำงานพิเศษ (ฝ่ายสนับสนุน)
๒.๘ จัดระบบสาธารณูปโภคพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย ได้แก่ ไฟฟ้า พัดลม โทรศัพท์ภายใน ทางเดิน
เชื่อมระหว่างอาคาร ถนน ที่จอดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
๒.๙ ห้องสุขาที่สะอาดถูกสุขลักษณะ
๒.๑๐ จัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครือข่าย Internet และพร้อมเครื่องพิมพ์ในห้องทำงานทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
๒.๑๑ มุมค้นคว้าของครูในห้องสมุด
๒.๑๒ น้ำดื่มสะอาด อาหารว่าง
๒.๑๓ มีห้องผลิตสื่อ ICT ของครู
๒.๑๔ ห้องเรียน ICT พร้อมเครื่องโปรเจคเตอร์ประกอบการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
๒.๑๕ ห้องรับประทานอาหารแยกเฉพาะที่โรงอาหาร
๒.๑๖ บริการถ่ายเอกสาร และบริการอัดสำเนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน
๒.๑๗ โทรศัพท์ติดต่อภายนอก ๒ เครื่อง ที่ห้องสำนักงาน
๒.๑๘ มีการสร้างขวัญและกำลังใจ
ขั้นติดตามประเมินผล
สอบถามความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง และรายงานผล
ผลงาน/ผลการดำเนินการ
๑) ร้อยละ ๕ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น
๒) ร้อยละ ๕ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนโดยเป็นวิทยากรภายใน
สถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา
๓) ร้อยละ ๕ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการอบรมพัฒนาตนเองอย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมงต่อปี
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจกับการจัดกิจกรรมให้ขวัญ และกำลังใจร้อยละ ๑๐๐
ส่งผลให้ครูและบุคลากรมีขวัญกำลังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนางานต่อไป
ภาคผนวก หน้า ๒๙๓-๒๙๖
- QR CODE แสดงรายงานการประเมินตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา(SAR)
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงการวิ เ คราะห์ ห ลั ก ฐาน/ร่ อ งรอยที ่ ส ะท้ อ นคุ ณ ภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงผลงานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงรายงานข่าว/ประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แผนงาน/โครงการประจำปี ๒๕๖๓
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
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๑๒๖

ประเด็นพิจารณา
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย โดยได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารงาน ให้กลุ่มงาน
บริหารทั่วไปแยกออกจากกลุ่มงานอำนวยการ เพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษาให้เกิดความคล่องตัว อิสระ
ภายใต้กฎหมาย ระเบียบและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล กำหนดรองผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อกำกับ ดูแล
ติดตาม มีโครงสร้างการบริหารงานทั่วไป งานการบริหารงานอาคารสถานที่ รวมทั้งคำสั่งมอบหมายหน้าที่และ
ภาระงานแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มงานดังกล่าว โดยมีขอบข่ายงานและผลการดำเนินงาน ดังนี้
ขั้นวางแผน
๑. ผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปร่วมกับคณะกรรมการงานอาคารสถานที่
ประชุมวางแผนการดำเนินงานอาคารสถานที่งานจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มีความร่มรื่นมีบริเวณพักผ่อน
ที่เพียงพอและกำหนดระบบรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน
๒. จัดทำโครงการ/กิจกรรม/งานพัฒนาสภาพแวดล้อม อาคาร สถานที่ และระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อ
จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ขั้นดำเนินการ
๑. การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน
๑.๑ ปรับปรุงอาคารโดยการทาสีอาคารทุกหลังและห้องเรียนทุกห้อง จัดทำป้ายสารสนเทศอาคาร
สิ่งก่อสร้างต่างๆ ป้ายนิเทศทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน เน้นให้ทุกจุดเป็นแหล่งเรียนรู้ อาคารถาวรได้รับการ
ปรับปรุงทาสีและซ่อมแซมห้องศูนย์วิชา ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียนได้รับการ
พัฒนาสู่ระบบ ICT
แหล่งเรียนรูห้ อ้ งสมุด ทีเ่ ป็ นแหล่ง
เรียนรูเ้ พือ่ ให้นกั เรียนได้สบื ค้นและหา
ความรู้

แหล่งเรียนรูห้ อ้ งสมุด เป็ นแหล่งเรียนรู้
ภายในห้องเรียนได้รบั การพัฒนาสู่
ระบบ ICT
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๑๒๗

แหล่งเรียนรูห้ อ้ งสมุด มีเครื่องยืม-คืน
หนังสืออัตโนมัติ

จุดบริการน้ าดื่มทีอ่ ยู่ตามบริเวณจุด
ต่างๆ เพือ่ บริการให้แก่นกั เรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน

ลานพักผ่อน มีโต๊ะม้านัง่ ให้บริการแก่
นักเรียน ครู และบุคลากรได้อย่างเพียงพอ

ศูนย์อาหารเพือ่ ให้บริการแก่นกั เรียน และผูป้ กครอง

จัดสร้างศูนย์อาหารเพือ่ ให้บริการ
แก่นกั เรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา

จัดสร้างหลังคาคลุมทางเดิน(Cover way)
เพือ่ กันแดดและฝน 3 จุด ได้แก่ บริเวณทางเดินหลัง
อาคารเรียน บริเวณระหว่างอาคารเรียนกับศูนย์
อาหาร และบริเวณหอพักนักเรียนกับอาคารเรียน
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๑๒๘

อาคารประกอบ (หอประชุม โรงอาหาร
โรงฝึกงาน ) ได้รบั การปรับปรุงและซ่อมแซม

พัฒนาภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้ร่มรื่นด้วยการตกแต่งต้นไม้
การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ จัดสวนหย่อมบริเวณ
หน้าอาคารทุกหลัง และจัดลานนังพั
่ กผ่อนกระจาย
หลายจุด

๒. การจัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มีระบบดูแลความสะอาดปลอดภัยทั้งภายใน และ
ภายนอกสถานศึกษา มีครูเวรประจำวัน ครูเวรรักษาการณ์ในเวลากลางคืน มีพนักงานรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติ
หน้าที่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และมีการผลัดเปลี่ยนกันทุกๆ ๘ ชั่วโมง เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ

การติดกล้องวงจรปิด

ระบบไฟฟ้าฉุกเฉินตามอาคาร หอพักนักเรียน และจุดต่างๆ

ขั้นวางแผน
๑. ฝ่ายบริหารประชุมคณะครูเพื่อร่ว มกันวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาการใช้และพัฒนาห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก
๒. ศึกษาข้อมูลแหล่งเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อวางแผนการจัดห้องเรียนและสิ่งอำนวย ความสะดวก
๓. กำหนดมาตรการในการดูแล การให้บริการห้องเรียนห้องปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก
๔. แต่งตั้งคณะกรรมการห้องเรียน ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก โดยกำหนดบทบาท
หน้าที่อย่างเหมาะสมชัดเจน
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๑๒๙

ขั้นดำเนินการ
๑. จัดทำห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล ถูกสุขลักษณะมีความมั่นคง
แข็งแรง เช่น ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์
เป็นต้น จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการทุกห้อง
๒. มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย เช่น อุปกรณ์ป้องกันภัย ระบบระบายอากาศเสีย อุปกรณ์ชะ
ล้างร่างกาย เครื่องมือปฐมพยาบาล เป็นต้น
๓. มีการจัดการของเสียที่เกิดจากทดลองของห้องปฏิบัติการ ถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักวิชาการจัดหา
อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกมีปริมาณเพียงพอพร้อมใช้งานในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทุก

๔. ห้องเรียน เช่น อุปกรณ์ทดลองทางวิทยาศาสตร์ เครื่องโปรเจ็คเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน
และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ นักเรียนใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ในการทำการทดลอง
๕. จัดให้มีห้องสมุดที่เป็นแหล่งสารสนเทศและความรู้เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ของคณะครู บุคลากร
ทางการศึ ก ษา นั ก เรี ย น และผู ้ ป กครอง เช่ น บริ ก ารสารสนเทศแบบดิ จ ิ ท ั ล มี ห นั ง สื อ ให้ บ ริ ก ารมากกว่ า
๔ หมื่นเล่ม ทั้งหนังสือภาษาไทยและหนังสือภาษาอังกฤษ (Text books) เป็นต้น ห้องสมุดมีนวัตกรรมการ
ให้บริการ ยืม - คืนหนังสือแบบอัตโนมัติ

๖. จัดให้มีห้อง E - Library สืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ต ๗. จัดให้มีห้องพยาบาลที่ได้มาตรฐาน
๘. จัดให้มีพื้นที่อุปกรณ์ ในการออกกำลังกายทั้งในร่มและกลางแจ้ง ที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย
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๑๓๐

๙. จัดให้มีหอพักนอนที่มีความปลอดภัย ดังนี้
- มาตรฐานความปลอดภัยของตัวอาคาร มีโครงสร้างที่แข็งแรง สิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ระบบ
ประปา ระบบแสงสว่าง ระบบน้ำอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์ ฯลฯ ที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย
- มาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีระบบป้องกันจากบุคคลภายนอก สัตว์ และสิ่งของที่
ก่อให้เกิดอัตรายแก่นักเรียน เช่น ถังดับเพลิง กล้องวงจรปิด เป็นต้น
- จัดทำแผน/โครงการซ้อมป้องกันภัยแผ่นดินไหว ไฟไหม้ ให้กับครู บุคลการ และนักเรียน เป็นประจำทุกปี
- มาตรฐานด้านความสะอาด สถานที่ อุปกรณ์ เครื่องใช้ ห้องนอน บริเวณทางเดิน บริเวณอาคารหอพัก
ถูกสุขลักษณะ ปราศจากขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล สัตว์ต่างๆ ที่อาจเป็นพาหะนำโรค
๑๐. จัดให้มีบุคลากรประจำหอพักที่มีความรู้ความสามารถ ให้ความรู้ด้านทักษะชีวิต ด้านวิชาการ กำกับ
ดูแลนักเรียนอย่างเพียงพอ หอพักละ ๓ คน

๑๑. จัดให้มีอาคารเรียนรวมเป็นที่รองรับจัดการเรียนการสอน การอบรมสัมมนา เป็นต้น

๑๒. จัดให้มีหอประชุมเป็นที่รองรับจัดการเรียนการสอน การอบรมสัมมนา

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๑๓๑

๑๓. จัดห้องรับประทานอาหารที่เป็นระเบียบ ปลอดภัย และสะอาด

๑๔.จัดให้มีห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ (Machine shop)

๑๕. จัดให้มีสหกรณ์ร้านค้า

๑๖.จัดให้มีศูนย์กีฬาที่ได้มาตราฐานมีความปลอดภัย

๑๗.จัดให้มีห้องประชุมขนาดบรรจุ ๑๕ คน/๓๐ คน/๑๐๐ คน

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๑๓๒

๑๘. จัดให้มีห้องสำนักงานวิชาการ/อำนวยการ/การเงิน/พัสดุ/กิจการนักเรียนเพื่อการบริหารงาน
โรงเรี ย นได้ จ ั ด เตรี ย ม อุ ป กรณ์ ในการทำความสะอาดในห้ อ งเรี ย น ห้ อ งน้ ำ บริ เ วณโดยรอบ
อาคารเรียน พื้นที่ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และเพียงพอโดยคำนึงถึงความประหยัดเป็นหลัก มีการเบิกจ่าย ดูแล
รักษา อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพการที่พร้อมกับการใช้งานได้ตลอด ฝึกวินัยในการดูแลรักษา มีการส่งเสริมให้รางวัล
สำหรับห้องเรียนและพื้นที่สะอาด โดยความร่วมมือกันเป็นอย่างดี โรงเรียนได้จัดอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนและบริ ก าร ดั ง นี้ ๑ ) วี ด ี ท ั ศ น์ ๒) เครื ่ อ งฉายภาพข้ า มศรี ษ ะ ๓) เครื ่ อ งฉายโปรเจคเตอร์ , กระดาน
อัจฉริยะ interactive board๔) เครื่องขยายเสียง ๕) เครื่องเล่นวีซีดี / ดีวีดี ๖) คอมพิวเตอร์ ๗)ป้ายนิเทศตาม
จุดต่าง ๆ๘) เสียงตามสาย ๙) ตู้ทำน้ำเย็น ๑๐)เคเบิลทีวีตามศูนย์การเรียน ๑๑)อ่างล้างภาชนะโรงอาหารและ
๑๒) เครื่องล้างจานอัตโนมัติ

ขั้นติดตามประเมินผล
๑. มีการตรวจสอบระบบการสื่อสารให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้
เครื่องมืออุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ในสภาพดี และสามารถใช้งานได้ทันที
๒. ประเมินความพึงพอใจการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและวัสดุอุปกรณ์
๓. บันทึกสถิติการยืม การซ่อมแซม การใช้บริการห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์
จากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ทำให้โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มีระบบรักษา
ความปลอดภัยที่ดีมีประสิทธิภาพ สามารถดูแลนักเรียนนักเรียนได้อย่างทั่วถึงและปลอดภัย
ขั้นปรับปรุงพัฒนา
๑. นำข้อมูลการปฏิบัติงานด้านการให้บริการห้องเรียนห้องปฏิบัติการและวัสดุอุปกรณ์
๒. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา
ผลงาน/ผลการดำเนินการ
จากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ทำให้โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มี อาคารเรียน
ห้องเรียน อาคารประกอบ ที่เพียงพอ สะอาด แข็งแรง ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และมี
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๑๓๓

ภูมิทัศน์ที่ส วยงาม มีล านพักผ่อน โต๊ะม้านั่งให้แก่นักเรียนอย่า งเพี ยงพอ มีห อสมุดและแหล่งเรียนรู้เ ฉลิ ม
พระเกียรติกาญจนาภิเษกเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้แก่นักเรียน และยังมีระบบรักษา ความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ
บรรยากาศและภูมทิ ศั น์ในโรงเรียนทีส่ วยงาม

การดูแล สภาพแวดล้อม และภูมทิ ศั น์ในโรงเรียนให้น่าอยู่น่าเรียน

บริเวณป้ ายด้านหน้าของโรงเรียน

ลานกิจกรรมหน้าเสาธง

สวนหย่อมบริเวณ อาคารหอประชุมและโรงอาหาร

บริเวณด้านหน้าหอสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๑๓๔

การดูแล

สภาพแวดล้อม และภูมทิ ศั น์ในโรงเรียนให้น่าอยู่น่าเรียน

ภูมทิ ศั น์โดยรวมมุมสูงของโรงเรียน

ภาคผนวก หน้า ๒๙๓-๒๙๖ - QR CODE แสดงการวิเคราะห์หลักฐาน/ร่องรอยที่สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงรายงานข่าว/ประชาสัมพํนธ์ผลงานทางวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แผนงาน/โครงการประจำปี ๒๕๖๓
- QR CODE แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

ประเด็นพิจารณา
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้วิเคราะห์ วางแผน กำหนดให้มีการจัดหา ผลิต
ใช้สื่อเทคโนโลยี และการสื่อสารช่องทางต่างๆ กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อพัฒนาบริหารงานด้านต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
ครบทุกกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ า ประสงค์
แผนปฏิบัติการและโครงการของโรงเรียน โดยมีจุดเน้นครอบคลุมการดำเนินงานทุกด้านทั้ งการพัฒนาผู้เรียน
พัฒนาบุคลากร พัฒนาระบบการบริหาร โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้
ขั้นวางแผน
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ สำรวจความต้องการด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อใช้ในการจัดการเรียน
การสอน การบริหารและการจัดการ แล้วจัดทำโครงการ/งาน/กิจกรรม เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ผลิตสื่อ ตลอดจนการ
ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร เช่น
๑.โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน
๒.โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ งานโสตทัศนศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๑๓๕

๓.โครงการจัดหาสื่อเทคโนโลยี ซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารจัดการงานด้านต่าง ๆ
๔.โครงการพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน
๕.โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
๖.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนของ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๗.โครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพและส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียน
๘.โครงการส่งเสริมการส่งนักเรียนเข้าร่วมการนำเสนอโครงงานในระดับนานาชาติ
๙.โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการ Machine Shop
๑๐. โครงการพัฒนาและส่งเสริมครูจัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active Teaching & Learning
และใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียนการสอน
๑๑. โครงการพัฒนาครูในการใช้ภาษาอังกฤษกับ University of Otago มหาวิทยาลัยของประเทศนิวซีแลนด์
๑๒. โครงการทดสอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียน (CEFR) เป็นต้น
ขั้นดำเนินการ
๑. นำแผนงาน/โครงการที ่ ผ ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการจั ด ทำแผนงบประมาณนำเสนอ
คณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติแผน/โครงการ
๒. ดำเนินการจัดหาเทคโนโลยีและการสื่อสารให้ตรงตามแผนและความต้องการของครู นักเรียนและผู้ที่
เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการบริหารจัดการงานต่ างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการใน
การจัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง ไมโครโฟน เครื่องพิมพ์
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซอฟต์แวร์ต่างๆ เป็นต้น
๓. ส่งเสริมให้ครูใช้และผลิตสื่อเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน เช่น บทเรียนออนไลน์
เว็บไซต์ หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ (E - book) สื่อดิจิทัล (Tools Application) สำหรับการจัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ ๒๑ เป็นต้น
๔. ส่งเสริมให้ครูใช้และผลิตสื่อเทคโนโลยี และการสื่อสาร เพื่อการบริหาร และการจัดการข องฝ่าย
/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น โปรแกรมลงทะเบียนชุมนุม โปรแกรมลงทะเบียนวิชาเลือก ระบบ Authentication
ระบบการลงเวลาปฏิบัติงาน ระบบสหกรณ์ร้านค้า ระบบห้องสมุดออนไลน์ เป็นต้น
ขั้นติดตามประเมินผล
ประเมินผลความพึงพอใจของครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องที่ มีผลต่อการจัดหา ผลิต ใช้ และให้บริการ
เทคโนโลยีและการสื่อสาร
ขั้นปรับปรุงและพัฒนา
นำปัญหาและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงและปรับเปลี่ยนตามข้อเสนอแนะในปีการศึกษาถัดไป
ผลงาน/ผลการดำเนินการ
จากการดำเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มีการจัดหาผลิตสื่อ
เทคโนโลยีและมีการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอนครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งมีการบริหารและการจัดการตาม
แผนงานโครงการ กิจกรรมที่กำหนด ครบทุกฝ่ายงาน ตรงตามความต้องการ ส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน มีประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดีการบริหารจัดการมีความสะดวก รวดเร็ว
ครู นักเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการจัดหา ผลิตและใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารอยู่ใน
ระดับมาก
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๑๓๖

โรงเรียนจัดให้มีการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอนรวมทั้งการบริหารและการจัดการตาม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่กำหนดได้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมให้ครู นักเรียน บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน การบริหารและการจัดการ ดังนี้
ขั้นวางแผน
๑. โรงเรียนประชุมชี้แจงคณะครูเพื่อให้นำเทคโนโลยีและการสื่ อสารไปใช้เพื่อการเรียนการสอน อย่าง
หลากหลาย เช่น Google Apps For Education, CAI, E-book, web sites เป็นต้น รวมถึงการใช้ห้องศูนย์การ
เรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ/ห้องปฏิบัติการอื่นๆ
๒. ฝ่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน ประชุมชี้แจงในการนำเทคโนโลยี และการสื่อสารไปใช้ในการบริหารงาน
และการจัดการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เช่น การรับส่งข้อมูล ข่าวสารทาง E - mail การใช้ Cloud
Computing และ Google Apps For Education ในการบริหารจัดการข้อมูล เป็นต้น
ขั้นดำเนินการ
๑. การใช้เทคโนโลยี และการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนมีการจัดห้องเรียนที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนออกเป็น ๓ แบบ เพื่อให้เหมาะสม
กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และทุกห้องเรียนมีเทคโนโลยีและการสื่อสารที่เหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
๑.๑ ห้องเรียนประจำ
ห้องเรียนประจำของนักเรียน มีทั้งหมด ๓๐ ห้อง ทุกห้องเรียนมีสื่อเทคโนโลยีและการสื่อสารที่ครู
และนั ก เรี ย นสามารถใช้ ใ นกิ จ กรรมการเรี ย นการสอน ดั ง นี ้ ๑) โทรทั ศ น์ Smart TV ๒) โปรเจคเตอร์
๓) เครื่องเสียง และ ๔) อินเทอร์เน็ตไร้สาย
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๑๓๗

๑.๒ ห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการใช้สำหรับการเรียนการสอนในลักษณะการลงมือปฏิบัติ และมีเครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์เฉพาะ ซึ่งโรงเรียนได้จัดให้ห้องปฏิบัติการมีสื่อเทคโนโลยีและการสื่อสารพื้นฐานทุกห้อง เช่น โทรทัศน์
โปรเจคเตอร์ เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ ระบบอินเตอร์เน็ต เป็นต้น นอกจากนั้ นห้องปฏิบัติการแต่ละห้องยังมี
เทคโนโลยีเฉพาะด้านที่เหมาะสม ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และ เพียงพอต่อการใช้งาน ดังต่อไปนี้

ห้องปฏิบัติการเคมี จำนวน ๒ ห้อง

ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ จำนวน ๒ ห้อง

ห้องปฏิบัติการชีววิทยา จำนวน ๒ ห้อง

ห้องปฏิบัติการชีววิทยา จำนวน ๒ ห้อง

ห้องปฏิบัติการดาราศาสตร์ จำนวน ๑ ห้อง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ ห้อง

ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ จำนวน 1 ห้อง

ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ จำนวน 2 ห้อง
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๑๓๘

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ (Machine Shop)

ห้องปฏิบัติการศิลปะ

ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์

ห้องปฏิบัติการดนตรี

ห้องปฏิบัติการการงานอาชีพ

ห้องเรียนรวม

การใช้ระบบยืมคืนหนังสืออัตโนมัติ

การใช้ห้องสืบค้น E - Library

ในด้านการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนได้มีการพัฒนาสื่อการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย
โปรแกรม Dreamwever, joomla, Google Site ครูจัดการเรียนการสอนแบบ Online ด้ว ยโปรแกรมระบบ
Moodle ,ระบบ LearnSquare จัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม Social Media ได้แก่ Blog
Wordpress, facebook, Youtube, Twitter, Google Apps, SAS Curriculum Pathways , E- book ,
E-learning, Google Classroom, Plickers (paper+clicker), Kahood ครูนำความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ มาพั ฒ นาตนเอง
พัฒนาการเรียนการสอนกับ ICT ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพ
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
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๑๓๙

๒. การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการบริหารและการจัดการ
ระบบบริหารจัดการในโรงเรียนเป็นระบบที่นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จหากระบบการบริหารจัดการเป็นไป
อย่ามีประสิทธิภาพย่อมนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราช
วิทยาลัย เชียงราย ได้จัดให้มีการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน ดังนี้
โรงเรียนได้ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดงานทางด้านต่าง ๆ มากมาย เช่น

ระบบงานทะเบียนวัดผล ใช้โปรแกรม SGS

ระบบห้องสมุดออนไลน์ (E - library of School)
ให้บริการค้นหาหนังสือ การยืมและคืนหนังสือ

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

ระบบข้อมูลเงินเดือน E - money

ระบบการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน

ระบบห้องสมุดออนไลน์

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ใช้โปรแกรม e - GP

ระบบจ่ายตรงเงินเดือน (Direct Payment)
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๑๔๐

โปรแกรม Salary ใช้สำหรับการจัดทำข้อมูล
เงินเดือนและข้อมูลหนี้สิน)

การบริหารงานทางด้านงานกิจการนักเรียน
ระบบบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนภายในโรงเรียน
ใช้โปรแกรม e - student

ระบบบริหารจัดการงบประมาณ
e - Material

การบริหารงานด้านงานอำนวยการ
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม e - office
โปรแกรมการจัดตารางเรียนตารางสอน

ระบบการประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมีช่องทางสำหรับการประชาสัมพันธ์และแจ้งข่าวสารกิจกรรมต่างๆ
ผ่านทางหลายช่องทาง เช่น ทางเว็บไซต์ www.pcccr.ac.th ทางระบบไลน์แอด PCSHSCR line, PCCCR NEWS
และ PCCCR REPORT ทางระบบ Facebook เป็นต้น

เว็บไซต์โรงเรียน www.pcccr.ac.th

หน้าเพจ Facebook ของโรงเรียน
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๑๔๑

การสื่อสารผ่านระบบไลน์กลุ่ม (Link)

ขั้นติดตามประเมินผล
การดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม และการประเมินผลการดำเนินงานของ ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/
งาน การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อการเรียนการสอนรวมทั้งการบริหาร และการจัดการตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมโดยใช้แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบประเมินนิเทศการสอน แบบประเมินออนไลน์ โดยใช้
Google Form เป็นต้น ที่กำหนดได้ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
ขั้นปรับปรุงพัฒนา
ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งานนำผลการประเมินการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อการเรียน การ
สอนที่กำหนดได้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพตามความต้องการของครูและนักเรียนตามโครงการ/งาน/กิจกรรม มา
พัฒนาและปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป
ผลงาน/ผลการดำเนินการ
จากการดำเนินการดังกล่าว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้สนับสนุน ส่งเสริม
และให้คณะครู บุคลากรและนักเรียน ได้ใช้วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการเรียน การสอนอย่าง
ทั่วถึงและเต็มศักยภาพ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตลอดสามปีการศึกษา

ครูใช้วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีและการสื่อสาร

นักเรียนใช้อุปกรณ์ในการสื่อสาร
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๑๔๒

การกำกับ ติดตาม และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษาอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง ดังนี้
ขั้นวางแผน
๑. โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบ ดำเนินการ กำกับ ติดตามประเมินผลการใช้เทคโนโลยี
และการสื่อสารเพื่อการบริหารและการจัดการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และด้านการเรียนการสอนอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง เช่น
๑.๑ มีคณะกรรมการงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ติดตาม ประเมินการใช้
เทคโนโลยีและการสื่อสาร รายงานการจัดการอบรมปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร รายงาน
การจัดการอบรมปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร
๑.๒ เจ้าหน้าที่ห้องศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ เช่น ห้องสืบค้นข้อมูล ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์
(Machine Shop) เป็นต้น
๑.๓ คณะกรรมการการตรวจสอบพัสดุฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน
๒. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการที่รับผิดชอบดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน การใช้เทคโนโลยีและ
การสื่อสาร กำกับ ติดตามการใช้เพื่อการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ขั้นดำเนินการ
1. ดำเนินงานตามปฏิทินตามฝ่าย/กลุ่ม สาระการเรียนรู้/งานการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล
การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร ในการประเมินการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการเรียน การสอนอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง
๒. ผู้รับผิดชอบเขียนรายงานการดำเนินการตามโครงการ/งาน/กิจกรรมในการประเมินการใช้เทคโนโลยี
และการสื่อสาร เสนอต่อผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/หัวหน้างาน และรายงานผล ต่องานติดตาม
ประเมินผลตามโครงการ/งาน/กิจกรรมอย่างเป็นระบบละต่อเนื่อง
๓. คณะกรรมการงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) นิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผล
การใช้เทคโนโลยีเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการเสนอต่อผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ /หัวหน้า
งาน และรายงานผลต่องานติดตามประเมินผลตามโครงการ/งาน/กิจกรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ขั้นติดตามประเมินผล
โรงเรียนมีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของ ฝ่าย/กลุ่มสาระการ
เรียนรู้/กลุ่มงาน การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อการเรียนการสอนโดยใช้แบบสอบถาม แบบสังเกตแบบ
ประเมินนิเทศการสอนรวมทั้งการบริหาร และการจัดการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง
ขั้นปรับปรุงพัฒนา
ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน นำผลการสรุปรายงาน กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มาพัฒนาและปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๑๔๓

ผลงาน/ผลการดำเนินการ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อ
การเรียนการสอนอย่างทั่วถึงและเต็มศักยภาพ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตลอด
สามปีการศึกษา การกำกับ ติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาต่อไป

ระบบดูแลบำรุงรักษาเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษาและดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนมี
ระบบดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือทางเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
เพื่อให้พร้อมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีวิธีการดำเนินงาน ดังนี้
ขั้นวางแผน โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบในการดูแลบำรุงรักษาเทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา
ดังนี้ ๑) คณะกรรมการงานโสตทัศนศึกษา ๒) คณะกรรมการห้องศูนย์การเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ ๓)คณะกรรมการ
งานคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์มัลติมีเดีย ๔) คณะกรรมการงานพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ๕) คณะกรรมการงานหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๖) เจ้าหน้าที่พัสดุ ฝ่าย/กลุ่ม
สาระการเรียนรู้/งาน
ขั้นดำเนินการ
๑. ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน จัดทำแนวปฏิบัติการใช้ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ/ห้องศูนย์ต่าง ๆ และชี้แจง
เกี่ยวกับการใช้ การดูแล เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษาให้แก่ครูนักเรียนและผู้ที่มาใช้บริการ
๒. เจ้าหน้าที่จัดทำแบบบันทึกการซ่อม บำรุงรักษา เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
๓.เ จ้าหน้าที่ ฝ ่ าย/เจ้ าหน้ าที่ ห ้ อ งศู นย์ การเรีย นรู้ /ห้ องปฏิบ ัต ิ การพิ เศษต่ า ง ๆ ตรวจสอบสภาพ
ของเทคโนโลยีและสื่อสารก่อนและหลังการใช้งานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตามปกติ
๔. เจ้าหน้าที่พัสดุของ ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน ประสานงานการซ่อมบำรุงเทคโนโลยีแล ะ
การสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขั้นติดตามประเมินผล
๑. คณะกรรมการดำเนินการตรวจซ่อมและบำรุงรักษาเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
๒. หากผู้ดูแลและเจ้าหน้า ที่ ไ ม่ส ามารถซ่ อ มบำรุ งได้ ด้ว ยตนเอง จะดำเนินการส่งต่ อให้ก ับช่ า ง
ผู้เชี่ยวชาญหรือศูนย์ซ่อมเป็นผู้ตรวจซ่อมบำรุงต่อไป
๓. เจ้าหน้าที่พัสดุของฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งานตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๑๔๔

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา
นำผลจากการประเมินการดูแล บำรุงรักษา เทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาของฝ่าย/กลุ่มสาระการ
เรียนรู้/งาน เพื่อวางแผน การจัดซื้อ จัดหา บำรุง ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อทดแทนให้เพียงพอต่อการใช้งานใน
ภาคเรียนต่อไป
ผลงาน/ผลการดำเนินการ
๑) ร้อยละ ๙๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อการจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
๒) ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
จากการดำเนินการพัฒนาวางแผน จัดหา ผลิต ใช้ ปรับปรุง และซ่อมบำรุง เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อ
การเรียนการสอน และการบริหารจัดการของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ทำให้โรงเรียน
มีเทคโนโลยีและการสื่อสารสำหรับการศึกษาและบริหารที่ทันสมัย เหมาะสมกับผู้ ใช้ และตรงตามความต้องการ
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้โรงเรียนมีคุณภาพ การสอนของครูมีประสิทธิผล นักเรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี ครู นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารอยู่
ในระดับยอดเยี่ยม
ภาคผนวก หน้า ๒๙๓-๒๙๖- QR CODE แสดงการวิเคราะห์หลักฐาน/ร่องรอยที่สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงรายงานการประเมินตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา(SAR)
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงผลงานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงรายงานข่าว/ประชาสัมพํนธ์ผลงานทางวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แผนงาน/โครงการประจำปี ๒๕๖๓
๓. เอกสาร/หลักฐาน
๑. คำสั่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
๒. คู่มือมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
๓. เอกสารการประชุมชี้แจง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๔. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีและ โครงการกิจกรรมงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๕. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการปีการศึกษา ๒๕๖๓
๖. แฟ้มระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปี ๒๕๖๓
๗. แฟ้มระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓
๘. รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานการศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๙. แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓
๑๐. รายงานผลโครงการ/กิจกรรมประจำปีของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๑๔๕

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ระดับคุณภาพของสถานศึกษา

ประเด็นพิจารณา
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำ
ผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มุ่งเน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ คือ ปัจจัยสิ่งสำคัญที่นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในด้านอื่นๆ อย่างเต็มที่ ทำให้ผู้เรียนเกิด
คุณลักษณะต่างๆ ที่จำเป็นและสอดคล้องกับโลกยุคศตวรรษที่ ๒๑ มีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพผู้เรี ยน
ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เป็นโรงเรียนวัตถุประสงค์
พิเศษที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลในการพัฒนาสู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์มาตรฐานระดับสากล จึงต้องมี
การกำหนดรู ป แบบวิ ธ ี ก ารในการจั ด การเรีย นการรู ้ท ี ่ ส ามารถตอบสนองศั ก ยภาพผู ้ เรี ยนดั ง กล่ า วได้ อ ย่าง
มีประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน จำเป็นจะต้องเตรียมการ ออกแบบ วางแผนการจัดการเรียนรู้
และ การวัดประเมินผลที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้เรียน โดยมีการกำหนดหลักสูตรกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นแนวทางในการออกแบบ วางแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีการดำเนินการในการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๑๔๖

เป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนา
ไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
ผู้เรียนได้รับ การฝึกทักษะ แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงานและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ดำเนินการ ดังนี้
การออกแบบการจัดการเรียนรู้
๑) ครูออกแบบการเรียนรู้โดยใช้ข้อมูลการวิเคราะห์นักเรียนและความเข้าใจนักเรียนรายบุคคล
เนื่องจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้รับการพัฒนาเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเพิ่ม
โอกาสให้กับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และเพื่อเป็นฐานในการผลิตและพัฒนา
กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม แต่ทั้งนี้นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อใน
โรงเรียนแต่ละคนจะมีศักยภาพเฉพาะด้านของตนเอง บางกลุ่มหรือบางคนจะมีความถนัดหรือมีความสามารถพิเศษที่
แตกต่างกัน เช่น ด้านสาขาคณิตศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ สาขาเคมี หรือสาขาชีววิทยา ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้จัดการ
แบ่งกลุ่มผู้เรียนตามศักยภาพเด่นๆ โดยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จะคัดแยกเด็กนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จัดไว้กลุ่มละหนึ่งห้องเรียน สำหรับในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จะแบ่งกลุ่ม
นักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางด้านการคำนวณโดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาฟิสิกส์ และ
คณิตศาสตร์ และอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางด้านสาขาชีววิทยาและสาขาเคมี
ในการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างเต็มตามศักยภาพนั้น จำเป็น
ที่จะต้องมีการสำรวจ ศึกษาและสังเกตผู้เรียนในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ ความสามารถ ความถนัดหรือ
ความสนใจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้แต่ละบุคคลจะมีแตกต่างกันออกไป ดังนั้นฝ่ายบริหารและงานวิชาการ จึงได้สนับสนุนให้
บุคลากรในโรงเรียนทำการศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อที่จะได้นำข้อมูลจากการศึกษาเหล่านั้นมาใช้เป็นพื้นฐาน
ในการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคลหรือ
แต่ละกลุ่ม และโรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนสามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการประชุมอบรมมา
วางแผนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทุกรายวิชา และใช้สื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ เนื้อหารายวิชา หรือคุณลักษณะของผู้เรียน นอกจากนี้โรงเรียนได้ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผลิตและใช้
สื่อประกอบการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่สนับสนุนให้ครูได้พัฒนา
ตนเอง โดยเฉพาะการออกแบบ การจัดการเรียนรู้ที่ต้องพิจารณา จากการใช้มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
รวมทั้งจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งข้อมูลผลการ
วิเคราะห์นักเรียน ความเข้าใจนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
ส่งเสริมความสามารถในการอ่านเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณมีการมอบหมายงานที่หลากหลายและสร้างสรรค์
ทั้งงานรายบุคคล และงานกลุ่ม มีการกำหนดแนวทางการวัดและประเมินผลรวมถึงการใช้สื่อได้สอดคล้อง กับ
เป้าหมายและจุดเน้นที่สถานศึกษากำหนด ดังนี้
๑. ครูศึกษาและค้น คว้าเอกสารเกี่ยวกับการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส อดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษา จากหนังสือ ตำรา เอกสารวิชาการ และแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น เว็บไซต์ทางการศึกษา เป็นต้น
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๑๔๗

๒. ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น รายบุคคลจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมทั้งข้อมู ลจากการประเมิน
ความสามารถในการอ่าน เขียนและสื่อสาร การคิดคำนวณ เพื่อแบ่งกลุ่มผู้เรียนตามศักยภาพที่โดดเด่น และใช้เป็น
เครื่องมือในการพิจารณาเตรียมออกแบบการเรียนรู้
ขั้นดำเนินการ
๑. การวิเคราะห์นักเรียนเพื่อแบ่งกลุ่มตามศักยภาพที่โดดเด่น ซึ่งใช้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
มาใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณา
๒. การวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลของครูประจำวิชา ดังนี้
๒.๑ เก็บรวบรวมข้อมูลในวิชาที่ต้องการวิเคราะห์จากครูคนเดิม ที่ได้จากการเรียนรู้ในปีการศึกษาที่
ผ่านมา หรือจัดสร้างเครื่องมือแบบทดสอบวิชานั้นๆ ขึ้นใหม่ แล้วนำมาใช้ทดสอบผู้เรียนทุกคน
๒.๒ นำข้ อ มู ล มาศึ ก ษาวิ เ คราะห์ หรื อ แยกแยะตามความเป็ น จริ ง พร้ อ มจั ด กลุ ่ ม ผู ้ เ รี ย น
ออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มเก่งและกลุ่มปานกลาง (หรือผ่านเกณฑ์)
๒.๓ การวิเคราะห์ผู้เรียน ควรพิจารณาทั้งความพร้อมด้านความรู้ ความสามารถ สติปัญญ า และ
ความพร้อมด้านอื่นๆ ของผู้เรียนควบคู่ไปด้วย
๒.๔ ผู้เรียนที่มีความพร้อมต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผู้สอนได้รีบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ให้มีความ
พร้ อ มดี ข ึ ้ น ก่ อ น โดยจั ด กิ จ กรรมลั ก ษณะค่ า ยปรั บ พื ้ น ฐานทางวิ ช าการ จึ ง ดำเนิ น การจั ด การเรี ย นรู้
ในระดับชั้นที่จะทำการสอน รวมทั้งจัดให้มีคาบเรียนในช่วงเวลา ๑๘.๐๐น. - ๒๐.๐๐ น. (กิจกรรม C.S.G.) สำหรับ
ซ่อมนักเรียนที่เรียนอ่อนและเสริมสำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงตามความต้องการของผู้เรีย
ขั้นติดตามประเมินผล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเมินผลการออกแบบการเรียนรู้ โดยใช้แบบการเรียนรู้ ที่เน้นความสามารถ ใน
การอ่าน เขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ
ขั้นปรับปรุงพัฒนา
นำผลการดำเนินการออกแบบการเรียนรู้ พร้อมทั้งปัญหา ข้อเสนอแนะ ไปวางแผนปรับปรุงพัฒนาการ
ออกแบบการเรียนรู้ในปีการศึกษาต่อไป
ผลงาน/ผลการดำเนินการ
๑. ครูได้มีการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนในปี ๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๒. ครูมีการประเมินความเข้าใจนักเรียนเป็นรายบุคคลเน้นความสามารถในการอ่าน เขียนการสื่อสาร
การคิดคำนวณ เป็นไปตามเกณฑ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๓. ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ข้อมูลการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล ที่เน้นความสามารถใน
การอ่าน เขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ต่อเนื่อง
ภาคผนวก หน้า ๒๙๓ – ๒๙๖
- QR CODE แสดงการวิเคราะห์หลักฐานฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงรายงานการประเมินตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา(SAR)
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แผนงาน/โครงการประจำปี ๒๕๖๓
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
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๑๔๘

๒) ครูกำหนดเปาหมายการเรียนรู้ครอบคลุมทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการ และ คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด จุดเน้นของหลักสู ตร และเพิ่มเติมเป้าหมายตามความต้องการจำเป็นของ
นักเรียน มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการมอบหมายงานที่หลากหลาย มีความท้าทาย สร้างสรรค์ ทั้ง
งานรายบุคคลและงานกลุ่มได้สอดคล้องกับเป้าหมายและจุดเน้นที่สถานศึกษากำหนด
ขั้นวางแผน
๑. ครูใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ระดับกลุ่มสาระฯ ในการศึก ษา
ขั้นตอนการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ครอบคลุมทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลั ก ษณะ
ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด จุดเน้นของหลักสูตร
๒. ครูศึกษาการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายมีความท้าทาย สร้างสรรค์ ทั้งงานรายบุ คคลและ
งานกลุ่มได้สอดคล้องกับเป้าหมายและจุดเน้นที่สถานศึกษากำหนด รวมทั้งสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้
ฉบับย่อ ตามหลักสูตรกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ขั้นดำเนินการ

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๑๔๙

ขั้นติดตามประเมินผล
๑. ประเมินผลการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด จุดเน้นของหลักสูตร
๑.๑ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ประเมินการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผ ู้สอนว่ามี การ
ออกแบบกิจกรรมที่มีการมอบหมายงานที่หลากหลาย มีความท้าทาย สร้างสรรค์ ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
๑.๒ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระสรุปผลการนิเทศติดตาม และรายงานต่อกลุ่มบริหาร
วิชาการให้กับรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ขั้นปรับปรุงพัฒนา
๑. กลุ่มบริหารวิชาการดำเนินการสรุปผลการดำเนินการกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
๒. นำผลการดำเนินการพร้อมทั้งปัญหาข้อเสนอแนะไปวางแผนปรับปรุงพัฒนาในระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดย
ใช้กระบวนการ PLC เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป
ผลงาน/ผลการดำเนินการ
๑. โรงเรียนวิทยาศาสตร์ทั้ง ๑๒ โรงเรียนมีการจัดทำแผนการเรียนรู้ฉบับย่อร่วมกัน ทำให้ครูผู้สอน แต่ละ
รายวิชามีแผนการเรียนรู้ฉบับย่อตาม หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ครบทุก
รายวิชาในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ต่อเนื่องตลอด ๓ ปีการศึกษา
๒. ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ ที่กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ครอบคลุมทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะ
กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด จุดเน้นของหลักสูตร ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ต่อเนื่องตลอด ๓ ปีการศึกษา
๓) ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนที่ออกแบบไว้อย่างครบถ้วน และมีคุณภาพ
ขั้นวางแผน
๑. ครู จ ั ด เตรี ย มกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ต ามแผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ร ายวิ ช าที ่ อ อกแบบไว้
โดยให้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
๒. ครูกำหนดเทคนิคหรือวิธีสอนและกิจกรรมการสอนโดยใช้เทคนิควิธีสอนที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑
๓. ครูตรวจสอบองค์ป ระกอบที่ ใช้ในการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ การจัดเตรียมสื่อการเรี ย น
การสอน การใช้แหล่งเรียนรู้ และเครื่องมือวัดผลประเมินผลที่หลากหลายและครอบคลุมมาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ขั้นดำเนินการ
๑. ครูดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ดังนี้
๑.๑ จัดกระบวนการเรียนรู้เนื้อหาสาระและกิจกรรมสอดคล้องกับความสนใจและความถนัด ของ
ผู้เรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์
และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้
ทำได้ คิดเป็นทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๑๕๐

๑.๒ จัดกระบวนการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ด้านต่างๆ อย่างสมดุล รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม
จริย ธรรม ค่านิย มที่ดีง ามและคุณลัก ษณะอัน พึ งประสงค์ ไว้ใ นทุ กรายวิช า สามารถจัดกระบวนการเรี ย นรู้
ให้มีบ รรยากาศทางวิชาการ มีส ภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ใช้ส ื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและสื่อเทคโนโลยี
ให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ อย่างรอบด้าน รวมทั้งสามารถ
ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ครูผู้สอนและผู้เรียนสามารถเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการ
เรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ
๑.๓ จัดกระบวนสอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีการประสานความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย รวมทั้งความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพ โดยดำเนินการตามความเหมาะสมของสถานการณ์และธรรมชาติของรายวิชา ส่งผลต่อการจัดการศึกษาที่
สามารถเป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่ง
พัฒนาให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญหลัก ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การ
คิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ ความสามารถในการ
แก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนอย่าง
เหมาะสม โดยครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้โอกาสผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติฝึก คิด ทำ แก้ปัญหา และ
การศึกษาค้นคว้า สามารถสร้างองค์ความรู้ที่ได้ด้วยตนเองตามสิ่งที่ชอบและสนใจ มีการวางแผนและออกแบบ
กิจกรรมเกิดประโยชน์ให้เกิดแก่ผู้เรียน เพื่อให้สามารถเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ
๑.๔ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน คือ เน้นกระบวนการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และให้ เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่าง
ผู้เรียน ครู โรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
โรงเรียนจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ดังตัวอย่างรูปแบบ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ใน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ดังนี้
การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
• กระบวนการเรียนรู้การประหยัดพลังงาน

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๑๕๑

• การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานฐานวิจัย

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
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๑๕๒

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๑๕๓

นักเรีย นได้ร ับ การฝึกทักษะการเรียนรู้สู่ การเป็นวิจัย ตามเป้าหมายการเป็นโรงเรียนแห่งการวิ จั ย
ที่มีผลงานคุณภาพ มีผลงานเชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
โครงการค่ายวิชาการการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Camp) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ โดยใช้
รูปแบบการประเมินโครงการแบบซิป (CIPP Model) ดังนี้

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
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๑๕๔

ขั้นติดตามประเมินผล
ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และรายงานผล ดังนี้
๑. ครูบันทึกผลหลังการสอน และแบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน หลังจากการจัดการเรียนรู้
๒. ครูประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยตามตัวชี้วัดการเรียนรู้ และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะโดยใช้เครื่องมื อวัดและประเมินผล ที่
หลากหลาย เช่น แบบทดสอบการวัดผลประเมินผล ชิ้นงานรวบยอด ฯลฯ
๓. ครูตรวจสอบการจดบันทึกความรู้ ข้อคิด และความเห็นของนักเรียนในการเรียนรู้
๔. ครูสรุปผลการประเมินทุกด้าน ลงในแบบบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ และครูวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
การวัดผลประเมินผลหาวิธีการดำเนินการแก้ไขปัญหา เช่น การเรียนซ่อมเสริมในช่วงเวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.
อันนำไปสู่การวิจัยในชั้นเรียน
๖. รายงานผลการจัดการเรียนการสอนผ่านกลุ่มงานบริหารวิชาการ
ขั้นปรับปรุงพัฒนา
๑. ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ดำเนินการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วม (Professional
Learning Community-PLC) ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้
๒. นำผลการประเมินการจัดการเรียนรู้ไปปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดทำสื่อ/นวัตกรรมการ
เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ และการวางแผนการวิจัยในชั้นเรียนในปีการศึกษาต่อไป
ผลงาน/ผลการดำเนินงาน
๑. ครู ม ี การสร้ างชุ มชนการเรี ยนรู ้ ทางวิ ชาชี พ ประชุ ม แลกเปลี ่ ย นความคิ ด เห็ น แบบมี ส ่ ว นร่ ว ม
(Professional Learning Community-PLC) ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ นำไปสู่การปรับปรุงการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ
๒. ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะกระบวนการ การเรียนรู้แบบปฏิบัติ (Active Learning) และ
การพัฒนานักเรียนตามทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ตามรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการที่ออกแบบไว้อย่างครบถ้วนสอดคล้อง
กับธรรมชาติของวิชาการและมีประสิทธิภาพ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ภาคผนวก หน้า ๒๙๓ – ๒๙๖
- QR CODE แสดงการวิ เ คราะห์ ห ลั ก ฐาน/ร่ อ งรอยที ่ ส ะท้ อ นคุ ณ ภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงรายงานการประเมินตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา(SAR)
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงผลงานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงรายงานข่าว/ประชาสัมพํนธ์ผลงานทางวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แผนงาน/โครงการประจำปี ๒๕๖๓

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๑๕๕

ประเด็นพิจารณา
๓.๒ การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมปิ ัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
การเรียนรู้

โดยสร้างโอกาสให้ผเู้ รียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียน ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีมาตรฐาน
การศึกษาโดยเน้นการใช้เทคโนโลยี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย โดยการสนับสนุนจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครู ผู้ปกครองนักเรียนทุกคน ซึ่งเห็นความสำคัญของ
การจัดการศึกษาที่เน้นเทคโนโลยี จึงได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ โรงเรียนจึงได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ครูและผู้เรียน สามารถใช้และผลิต พัฒนาสื่ อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ โดยมีการส่งเสริมและมีส่วนร่วมในการ
วางแผนจัดหา และผลิตสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้กับผู้ปกครองของนักเรียน โดยมีการประชุมผู้ปกครองและแจ้ง
วัตถุประสงค์ในการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทางด้ าน
เทคโนโลยี ต ่ า งๆ ในการช่ ว ยเพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการเรี ย นการสอนให้ ก ั บ นั ก เรี ย น และได้ ป รั บ ปรุ ง พั ฒ นา
ห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
ขั้นวางแผน
๑. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสื่อและแหล่งเรียนรู้ เพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและสอดคล้อง
กับเป้าหมายการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ตามธรรมชาติวิชา และเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน
๒. คณะกรรมการบริ ห ารงานวิ ช าการประชุ ม วางแผนในการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ค รู เ ข้ า ร่ ว ม
การพัฒนาและอบรมการจัดทำสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และสอดคล้องกับเป้าหมายการเรี ยนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้ตามธรรมชาติวิชา และเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายอบรมการจัดทำการใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและสอดคล้องกับ
เป้าหมายการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ตามธรรมชาติวิชา และเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนเพื่อให้ครูทุกคนได้
เข้าร่วมการอบรม
ขั้นดำเนินการ
๑ .ประชุมคณะครูเพื่อชี้แจงแนวทางในการนำสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายไปใช้ในกิจกรรม
การเรี ย นการสอน ให้ ส อดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายการเรี ย นรู ้ กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ต ามธรรมชาติ ว ิ ช าและเน้ น
การมีส่วนร่วมของนักเรียน
๒. กลุ่มงานอาคารสถานที่ และกลุ่มงานเทคโนโลยี ร่ว มกันปรั บปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ ในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนให้กับนักเรียน และได้ปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
๓. ครูออกแบบและจัดทำสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายการเรียนรู้ตามธรรมชาติวิชาและเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๑๕๖

๔. ครูวางแผนการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ ตามธรรมชาติวิชาและเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน
๕. ครูนำสื่อและแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ตามธรรมชาติวิชาและเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน
ขั้นติดตามประเมินผล
๑. ประเมินผลการใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและสอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ กิจกรรม
การเรียนรู้ตามธรรมชาติวิชาและเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน จากการบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ของครู
จากแบบสรุปผลการใช้สื่อฯ ของฝ่ายวิชาการ
๒. ครูสรุปผลการใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและสอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ กิจกรรม
การเรียนรู้ตามธรรมชาติวิชาและเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
ขั้นปรับปรุงพัฒนา
นำผลสรุปการใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและสอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ กิจกรรมการ
เรียนรู้ตามธรรมชาติวิชา และเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน ไปปรับปรุงพัฒนา จัดทำ ออกแบบ สรรหา คัดเลือก
สื่อและแหล่งเรียนรู้ เพื่อนำไปจัดการเรียนรู้ให้เกิดบรรลุตามมาตรฐานตัวชี้วัด สมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ในปีการศึกษาต่อไป

ผลการดำเนินงาน
ครูใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และสอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้
ตารางแสดง สื่อการเรียนรู้ผ่านเว็ปไซต์ของครูผู้สอน
ลำดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ชื่อ - สกุล
นายเอกลักษณ์ อุตะมะแก้ว
นางละอองพรรณ์ เกษรสุวรรณ์
นายแมนรักษ์ เปรมทอง
นายปรีชา หยีดน้อย
นางประภัสสร ทับทอง
นางพัชรินทร์ บุญยืน
นายบุญเลิศ จรัส
นางอ้อยใจ ทิพย์เนตร
นางคุณากร จิตตางกูร
นางยุวดี แสนทรงสิริ
นางสาวสุณัฐชา โนจิตร
น.ส.สุวรรณา ทะเย็น
นางยุวดี แสนทรงสิริ
นางพัชราภรณ์ คุณาธรภักดี

กลุ่มสาระฯเรียนรู้
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ

ชื่อ website ของท่าน
http://kruekkaluck.wordpress.com
http://kasonsuwan.wordpress.com
http://manrak.wordpress.com/
http://chaichumphon.wordpress.com/
kruprapatsorn.wordpress.com
krupatcharin.wordpress.com
http://kruboonlerd.wordpress.com/
https://kruaoipcccr.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

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๑๕๗

ลำดับ
๑๖
๑๗
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๖
๒๗
๒๘
๓๐
๓๑
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓

ชื่อ - สกุล
นางหทัยรัตน์ อินทร์จันทร์
นางสร้อยทิพย์ แก้วหน่อ
น.ส.นวลสวาท จอมใจ
น.ส.สุกัญญา โชติวรรณพร
น.ส.พัชรี คงพันธ์
น.ส.พัชรี คงพันธ์
นายณัฐชนน ศรีเมือง
นางสุนีย์ ยามี
นางมนัสชก ตามวงค์
น.ส.พพรรธน์ มณีรัตน์
นายสุรยุทธ ชำนาญยา
นางบัวตูม ออนตะไคร้
นางธัญชิตา รัตนาธรรม
นายจุลดิษฐ วีรศิลป์
นางบุษบา ปัดภัย
นายชัยนันท์ จินะพรม
นางสายพิณ วงษารัตน์
นายวิรัตน์ แก้วเป็ง
นายบรรจง อาทิตย์สาม
นางมยุรี มูลสวัสดิ์
นายประชา วงศ์สีดา
นายวราวุธ ใสวรรณ์
นางสายสมร ใจสืบ

กลุ่มสาระฯเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ
การงานอาชีพฯ
การงานอาชีพฯ
การงานอาชีพฯ
การงานอาชีพฯ
การงานอาชีพฯ
การงานอาชีพฯ
สุขศึกษา/พลศึกษา
สุขศึกษา/พลศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาไทย
สังคมศึกษา ฯ
สังคมศึกษา ฯ
สังคมศึกษา ฯ
สังคมศึกษา ฯ
สังคมศึกษา ฯ
สังคมศึกษา ฯ
สังคมศึกษา ฯ
สังคมศึกษา ฯ
ศิลปศึกษา
แนะแนว

ตัวอย่างสือ่ การเรียนรูผ้ ่านเว็ปไซต์ของครูผสู้ อน

ชื่อ website ของท่าน
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
http://krunok๑.pcccr.ac.th/
Kru.papat๘๘๘.wordpress.com
park๔๐๒๘
http://krubuatoom.wordpress.com
tookata.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

แหล่งเรียนรูท้ างวัฒนธรรมและประวัตศิ าสตร์ไทย

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๑๕๘

ประเด็นพิจารณา
๓.๓ มีตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน
โรงเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ จ ุ ฬ าภรณราชวิ ท ยาลั ย เชี ย งราย พั ฒ นาระบบการวั ด ผลและประเมิ น ผล
การเรียนเพื่อให้เกิดคุณภาพและมีความหลากหลาย สามารถใช้วัดผลประเมินผลผู้เรียนได้ครอบคลุมทุกด้าน
มีการกำหนดเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรายวิชา เป็นรายภาค/รายปี มีระบบการรายงานผลการเรียนของผู้เรียน
แก่ผู้ปกครองและชุมชนอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ มีการนำผลการเรียนไปพัฒนาการเรียนการสอนและ
พัฒนาหลักสูตร โดยกลุ่มบริหารวิชาการได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูทุกกลุ่มสาระมีส่วนร่วมในการวางแผนการ
วัดผลและประเมินผล โดยจัดให้มีการวางแผนการวัดและประเมินผลที่ สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ จัดให้มีการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการและทบทวนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ มีการกำหนดเครื่องมือวัดและประเมินที่สอดคล้อง
กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เป็นการประเมินผลตามสภาพที่แท้จริง และให้ครูผู้สอนบรรจุกรอบการวัด และ
ประเมินผลตามสภาพจริงลงในแผนการจัดการเรียนรู้ในทุกรายวิชาที่รับผิดชอบสอน และสร้างความตระหนักให้
ครูผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทางที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ระบบการวัดและประเมินผล
๑) การสร้า งและพัฒนาแนวทาง/กระบวนการประเมิน ผลเพื่อให้ไ ด้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
นักเรียนที่ถูกต้องครบถ้วน
ขั้นวางแผน
ศึกษาระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑
และระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.
๒๕๕๔ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.
๒๕๖๐ และแต่งตั้งคณะกรรมการงานวัดผลเพื่อสร้างและพัฒนาแนวทางหรื อกระบวนการประเมินผล เพื่อให้
ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียนได้ถูกต้องครบถ้วน
แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียนที่นำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพบน
พื้นฐานของความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยได้ร่วมกันกับกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อีก ๑๒
โรงเรียน เพื่อออกแบบและพัฒนาข้อสอบ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้ามาร่วมด้วย ได้แก่ ๑. มีการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียนร่วมกับกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย เพื่อกำหนดและพัฒนากระบวนการประเมิน ผล ๒. มีการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนฉบับย่อ
ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพื่อกำหนดเครื่องมือและแนวทางกระบวนการประเมินผล
และ ๓. มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ คัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบกลางภาค และปลายภาค และใช้ข้อสอบร่วมกัน
ทั้ง ๑๒ โรงเรียน เพื่อให้กระบวนการประเมินผลเป็นไปในแนวทางเดียวกันและมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๑๕๙

ขั้นดำเนินการ
๑. จัดทำและปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียนร่วมกับกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพื่อ
กำหนดและพัฒนากระบวนการประเมินผล
๒. จัดทำแผนฉบับย่อ ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพื่อกำหนดเครื่องมือและ
แนวทางกระบวนการประเมินผล ให้สอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์รายวิชา
๓. ครูประจำวิชานำแผนฉบับย่อมาดำเนินการวางแผนการวัดและประเมินผลอย่างละเอียด
ขั้นติดตามประเมินผล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ กำกับติดตาม การดำเนินงานตามปฏิทิน/กิจกรรมเพื่อสร้างแนวทางกระบวนการ
ประเมินผล เช่น การเก็บคะแนนระหว่างภาค การจัดสอบกลางภาค การจัดสอบปลายภาค การสอบแก้ตัวครั้ง
ที่ ๑ และ ๒ การประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ผลงาน/ผลการดำเนินการ
๑. ครูมีความรู้และความเข้าใจระเบียบการวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๒. ดำเนินกิจกรรมประชุม สัมมนา เพื่อสร้างและพัฒนาแนวทางหรือกระบวนการประเมินผลเพื่อเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียนได้ถูกต้องครบถ้วน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๓. ครูมีขั้นตอนในการสร้างและพัฒนาแนวทางหรือกระบวนการประเมินผลเพื่อเก็บข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ า
๔. ครูมีโ ครงสร้างสำหรับ การสร้างและพัฒ นาแนวทางหรือกระบวนการประเมินผลเพื่อเก็บข้ อ มู ล
สารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารจัดทาและปรับปรุง
หลักสูตรของโรงเรียนร่วมกับ
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
เพือ่ กาหนดและพัฒนากระบวนการประเมินผล
การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารจัดทาและปรับปรุง
หลักสูตรของโรงเรียนร่วมกับ
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย เพือ่ กาหนดและพัฒนากระบวนการ
ประเมินผล
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๑๖๐

๒) โรงเรียนมีระเบียบการวัดและประเมินผลที่มีครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมจัดทำ
สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการวัดและประเมิน
ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาเป็นกรอบภาระงานและแนวปฏิบัติด้าน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งจะต้องเชื่อมโยงกับการเรียนรู้เป็นกระบวนการเดียวกันสาระของระเบียบ
ดังกล่าวกำหนดบนพื้นฐานของนโยบายด้านการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล การเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักวิชา หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติที่สถานศึกษา
กำหนดเพิ่มเติม อันจะสะท้อนคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่จะช่วยสร้างความมั่นใจใน
กระบวนการดำเนินงานและสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมาย
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กำหนดว่า การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาปรับปรุงการเรียนรู้ของผู้เรียน และตัดสินว่าผู้เรียนมีความรู้
ทักษะความสามารถ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ อันเป็นผลมาจากการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัดในระดับใด สามารถที่จะได้รับการเลื่อนชั้นหรือจบการศึกษาได้หรือไม่
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา จึงต้องจัดทำ
ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติที่เป็นข้อกำหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ขั้นวางแผน
ประชุ ม ครู นั ก เรี ย น ผู ้ ป กครอง อนุ ก รรมการวิ ช าการ และคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน
วางแผนการจัดทำระเบียบการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๗) หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๘) หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. ๒๕๖๓
ขั้นดำเนินการ
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำระเบียบระเบียบการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั ้ น พื ้ น ฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และตามหลั ก สูต รโรงเรีย นวิ ท ยาศาสตร์ภ ู ม ิภ าคระดั บชั ้น มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย
พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.
๒๕๕๔ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๘) หลั ก สู ต รกลุ ่ ม โรงเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ จ ุ ฬ าภรณราชวิ ท ยาลั ย ระดั บ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. จัดทำระเบียบการวัดและประเมินผล โรงเรียนทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
๓. ขออนุมัติการใช้ระเบียบการวัดและประเมินผล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
จากผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. ประกาศการใช้ระเบียบการวัดและประเมินผล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๑๖๑

ขั้นติดตามประเมินผล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย อนุมัติการใช้ระเบียบการวัด
และประเมินผล
ขั้นปรับปรุงและพัฒนา
ประเมินระเบียบการวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตรกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ตามแนวทางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย เชียงราย โดยมีการประชุมอนุกรรมการวิชาการเพื่อเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการนำมาใช้
ในการปรับปรุงระเบียบ การวัดและประเมินผลของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
ผลงาน/ผลการดำเนินการ
๑. ครู นักเรียน ผู้ปกครอง อนุกรรมการวิช าการ และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีส่ว น
เกี่ย วข้องในการร่ว มจัดทำระเบีย บการวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบีย บการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภ ูมิภ าคระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ระดั บ ชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย พ.ศ. ๒๕๖๐ หลั ก สู ต รกลุ ่ ม โรงเรีย นวิ ท ยาศาสตร์ จ ุฬ าภรณราชวิ ทยาลั ย
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
๒. โรงเรียนมีระเบียบการวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑
และระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคระดับ ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิ ภาคระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
๓. ครูวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีคุณภาพ เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน ผู้ปกครอง เพื่อ
ใช้พัฒนาการเรียนรู้ การตัดสินผลการเรียนรู้เป็นไปตามระเบียบของสถานศึกษา โดยดำเนินการ ดังนี้

ภาคผนวก หน้า ๒๙๓-๒๙๖
- QR CODE แสดงการวิ เ คราะห์ ห ลั ก ฐาน/ร่ อ งรอยที ่ ส ะท้ อ นคุ ณ ภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงรายงานการประเมินตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา(SAR)
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงผลงานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แสดงรายงานข่าว/ประชาสัมพํนธ์ผลงานทางวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- QR CODE แผนงาน/โครงการประจำปี ๒๕๖๓

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๑๖๒

การวัดผลประเมินผล
ขั้นวางแผน
๑. ครูศึกษาเกณฑ์การวัดผลประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายมีคุณภาพตามเป้าหมายการเรียนรู้
ครอบคลุมทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด จุดเน้น
ของหลั ก สู ต ร และความต้ อ งการจำเป็ น ของนัก เรีย น ผู ้ ป กครองและสอดคล้อ งกั บเป้า หมา ยและจุ ดเน้นที่
สถานศึกษากำหนด
๒. ครูสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลโดยใช้เทคนิคการประเมินที่หลากหลาย โดยคำนึงถึง
คุณภาพตามเป้าหมายการเรียนรู้ ครอบคลุมทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด จุดเน้นของหลักสูตรและความต้องการจำเป็นของนักเรียน ผู้ปกครอง และสอดคล้องกับ
เป้าหมายและจุดเน้นที่สถานศึกษากำหนด
ขั้นดำเนินการ
๑. ครูวัดและประเมินผลผู้เรียนครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการสมรรถนะสำคัญ และ
คุณลักษณะอัน พึงประสงค์ ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้แบบประเมิน การเรียนรู้เพื่อวัดและประเมิ นผล
ที่สอดคล้องกับความเหมาะสมของธรรมชาติของแต่ละวิชา ความต้องการ ความพึงพอใจ และความคาดหวังของ
ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมครูและผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน โดยคำนึงถึง
การประเมินผลตามสภาพจริง
๒. กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จ ุฬาภรณราชวิทยาลัย มีการกำหนดรูปแบบของการวัดและประเมิน
โดยกำหนดให้มีสัดส่วนของข้อสอบ ดังนี้ คือข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ ร้อยละ ๘๐ และอัตนัยแบบบรรยาย
ร้อยละ ๒๐ โดยเน้น ให้น ัก เรี ย นทั ก ษะคิดวิเ คราะห์ และกำหนดให้ มีร ูป แบบข้ อสอบสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ สอบ
ตามแนวทางวัดผลของ OECD ทั้งนี้มีการดำเนินงาน ได้แก่ ทำการประเมินผลโดยการประเมินผลตามสภาพจริง
มีการบันทึกหลังการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นำผลที่บันทึกหลังกิจกรรมการเรียนการสอนมาเป็น
หัวข้อในการหาวิธีการแก้ปัญหา สร้างเครื่องมือให้สอดคล้องกับปัญหา และสรุปและรายงานผลการดำเนินการ
แก้ปัญหาต่อฝ่ายบริหารเมื่อสิ้นภาคเรียน
๓. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อ
รับทราบผลการเรียนของนักเรียน เพื่อการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพฤติกรรมการเรียนการสอน และการพัฒนา
ศักยภาพแบบมีส่วนร่วม
ขั้นติดตามประเมินผล
๑. ตรวจสอบการจดบันทึกความรู้ ข้อคิด และความเห็นของนักเรียนในการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการประเมิน
การเรียนรู้ของนักเรียนและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๒. ครูสรุปผลการประเมินทุกด้าน ลงในแบบบันทึกผลการจัดการเรียนรู้โดยจำแนกให้เห็นชัดว่าแต่ละด้าน
มีผู้ผ่านเกณฑ์กี่คน ไม่ผ่านกี่คน และครูมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวัดผลประเมินผลถึงสาเหตุที่นักเรียนไม่
ผ่านเกณฑ์ และหาวิธีการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละครั้ง ผู้ เรียนที่มีความพร้อมต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผู้สอน
ได้รีบดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้มีความพร้อมดีขึ้นก่อน โดยจัดกิจกรรมลักษณะค่ายปรับพื้นฐานทางวิชาการ
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๑๖๓

จึงดำเนินการจัดการเรียนรู้ ในระดับชั้นที่จะทำการสอน รวมทั้งจัดให้มีคาบเรียนในช่วงเวลา ๑๘.๐๐ น. - ๒๐.๐๐
น. สำหรับซ่อมนักเรียนที่เรียนอ่อนและเสริมสำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงตามความต้องการของผู้เรียน
ขั้นปรับปรุงพัฒนา
๑. ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ดำเนินการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วม (Professional
Learning Community-PLC) ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้
๒. นำผลการประเมินการจัดการเรียนรู้ไปปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ การประเมินการจัดการเรียนรู้ การจัดทำ
สื่อ/นวัตกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ และการวางแผนการวิจัยในชั้นเรียนในปีการศึกษาต่อไป
ผลงาน/ผลการดำเนินการ
๑. ครู ม ี การสร้ างชุ มชนการเรี ยนรู ้ ทางวิ ชาชี พ ประชุ ม แลกเปลี ่ ย นความคิ ด เห็ น แบบมี ส ่ ว นร่ ว ม
(Professional Learning Community-PLC) ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ นำไปสู่การปรับปรุงการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ
๒. ครูวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีคุณภาพ เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน ผู้ปกครอง
เพื่อใช้พัฒนาการเรียนรู้และตัดสินผลการเรียนรู้เป็นไปตามระเบียบของสถานศึกษา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรโรงเรียนวิ ทยาศาสตร์ภูมิภาคในปีการศึกษา ๒๕๖๓
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
การนำผลการประเมินไปใช้
๑) ครูวิข้อมูลผลการประเมินของนักเรียนเป็นรายคนและวิเคราะห์เป็นรายกลุ่มเป้าหมายแสดงแนวโน้ม
พัฒนาการของนักเรียน
ขั้นวางแผน
๑. งานทะเบียนวัดผล สรุปผลการเรียน และจัดกลุ่มนักเรียนสำหรับปีการศึกษาใหม่ ในระดับ ม.ต้น ผล
การเรียนคณิตศาสตร์ ๑-๒๔ ลำดับแรกเรียนในห้อง ๑ ในภาคเรียนถัดไป ผลการเรียนวิทยาศาสตร์ ๑-๒๔ ใน
ลำดับถัดมาเรียนห้อง ๒ ในระดับ ม.ปลาย ผลการเรียน คณิตศาสตร์และฟิสิกส์ดีเด่น ๑-๒๔ ลำดับแรกเรียนในห้อง
๑ เคมีและชีววิทยาดีเด่น ๑-๒๔ ลำดับถัดมาเรียนในห้อง ๒ ส่วนห้องเรียนถัดมาทั้งสองระดับ ใช้วิธีเรียงเกรดเฉลี่ย
และเกรดเฉลี่ยสะสมแล้วคละทั้งระดับ
๒. ครูผู้สอนรับผลการประเมินรายวิชาจากงานวิชาการ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคล
ขั้นดำเนินการ
๑. แต่ละวิชาครูผู้สอนจัดกลุ่มนักเรียนตามศักยภาพ โดยแบ่งเป็นกลุ่มเก่ง (ระดับผลการเรียน ๓-๔) กลุ่ม
ปานกลาง (ระดับผลการเรียน ๒-๒.๕) และกลุ่มอ่อน (ระดับผลการเรียน ๐-๑.๕)
๒. ครูวิเคราะห์และออกแบบการประเมิน กำหนดการวัดและประเมินผลเน้นสอดคล้องตามศักยภาพขอ
ผู้เรียน โดยแบ่งเป็นกลุ่มเก่ง ปานกลาง อ่อน ดังนี้
๒.๑ กลุ่มเก่ง และกลุ่มปานกลาง ใช้กิจกรรมในการพัฒนา เช่น ๑) ค่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนา
อัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ๒) ค่ายกิจกรรมภาษาอังกฤษ (English Camp) ๓) ค่ายสืบเสาะหา
ความรู้ (Inquiry) ๔) ค่ายทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ๕) ค่ายคณิตศาสตร์ The Geometer’s
sketchpad (GSP) ๖) ค่าย สอวน. คณิตศาสตร์/ค่า ย สอวน. ฟิส ิกส์ เคมี ชีว วิทยา ดาราศาสตร์ แยกตาม
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ความสามารถ ๗) ค่ายหัวแหลม ๘) ค่ายปรับสภาพนักเรียนใหม่ ม.๑ และ ม.๔ ๙) ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
๑๐) การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ตามศักยภาพและความสนใจ ๑๑) สนับสนุนการสมัครร่วมค่ายส่งเสริมฯ
ตามมหาวิทยาลัย ๑๑) สนับสนุนการเข้าสอบแข่งขันตามโอกาสต่าง ๆ ๑๒) การสอนเสริมโดยบุคคลากรภายใน
และภายนอกสถานศึกษา ในช่วงกิจกรรม C.S.G. (๑๘.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น.) และ G.In. (เสาร์-อาทิตย์ ๐๘.๐๐ น. ๑๖.๐๐ น.)
๒.๒ กลุ่มอ่อน ใช้กิจกรรมในการพัฒนา เช่น๑) กิจกรรมสอนซ่อมเสริมนอกเวลาเรียน C.S.G.(
๑๘.๐๐ น.-๒๐.๐๐ น.) โดยสามารถจัดได้ทั้ง ครูผ ู้ส อนนัดนักเรียน หรือ นักเรียนจับกลุ่มนัดสอนเสริ ม ๒)
ค่ายวิชาการ ๓) สื่อออนไลน์ต่างๆ ทั้ง line facebook
นอกจากนั้นแล้วยังมีรายวิชาเพิม่ เติมกลุ่ม ๒ ที่นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและสนใจ
ขั้นติดตามประเมินผล
๑. นิเทศและกำกับติดตามโดยหัวหน้ากลุ่มสาระ ครูผู้มีวิทยฐานะสูงกว่า ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายบริหาร
รวมทั้งจัดสรุปประเมินผลในทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ
๒. จัดการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมและบันทึกผลอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งเสนอ
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุง
ขั้นปรับปรุงพัฒนา
๑. ครูบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ รายงานผลการเพิ่มพูนศักยภาพนักเรียนกลุ่มเก่ งและพัฒนานักเรียน
กลุ่มอ่อน พร้อมทั้งจัดทำค่าเฉลี่ยร้อยละเปรียบเทียบก่อนเรียนหลังเรียนให้มีการพัฒนาขึ้นและวางแผนการพัฒนา
ครั้งต่อไปอย่างเป็นระบบ
ผลงาน/ผลการดำเนินงาน
ผลงานดำเนินงานปีการศึกษา ๒๕๖๓
๑. ครูผู้สอนวิเคราะห์ผลการเรียนนักเรียนโดยแบ่งตามศักยภาพ เก่ง ปานกลาง อ่อน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๒. ครูจัดกลุ่มนักเรียนตามศักยภาพผลการเรียน เก่ง ปานกลาง อ่อน โดยจัดทำแนวโน้มตามสารสนเทศ
ที่งานวัดประเมินผลรายงาน
๓. ครูกำหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลอย่างชัดเจนตามแผนฉบับย่อ
๔. ครูมีเทคนิคกระบวนการพัฒนานักเรียนกลุ่มอ่อนให้มีการปรับปรุงแก้ไขและส่งเสริมนักเรียนกลุ่มเก่ง
และปานกลางให้เป็นเลิศยิ่งขึ้น โดยทั้งหมดเกิดขึ้นตามศักยภาพของผู้เรียนที่จะเป็นไปได้
๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีแนวโน้มดีขึ้น
๖. หัวหน้ากลุ่มสาระ/ครูผู้สอนในรายวิชาเดียวกันในแต่ละระดับ นิเทศ กำกับติดตาม ประเมินผลการจัด
กิจกรรมพัฒนานักเรียนกลุ่มอ่อนและเพิ่มพูนศักยภาพนักเรียนกลุ่มเก่ง
๗. ครูจัดการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมและบันทึกผลอย่างเป็น
ระบบ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
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๒) ครูนำผลการวิเคราะห์ไปปรับแผนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
เพิ่มขึ้น เกิดนวัตกรรมการเรียนการสอน เช่น เทคนิคการสอน รูปแบบการสอนซ่อมเสริม สื่อการเรียนรู้ วิธีการ
ประเมินแนวใหม่ที่ครูค้นพบ
ขั้นวางแผน
๑. ครูนำผลการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลมาจัดกลุ่ม เก่ง ปานกลาง อ่อน
๒. ครูวางแผนการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์
ขั้นดำเนินการ
๑. ครูออกแบบหน่ว ยการเรีย นให้ส อดคล้องกับศักยภาพของนักเรียน เช่น กลุ่ มเก่ง มีการส่งเสริม
ให้ไปค่ายความเป็นเลิศ สอบแข่งขันเพื่อกระตุ้นท้าทาย โดยจัดฝึกซ้อมหรือเรียนเสริมนอกเวลา เช่น เรียนเสริมวิชา
คณิตศาสตร์ในระดับชั้น ม.๔ กลุ่มเป็นเลิศในช่วงเวลาเรียนนอกเหนือปกติ กลุ่มปานกลางสนับสนุนแหล่งค้นคว้า
ทำแบบสำรวจความต้องการหนังสือในห้องสมุด เป็นต้น กลุ่มอ่อน จัดเรียนเสริมช่วง C.S.G. (๑๘.๐๐ น.-๒๐.๐๐
น.) โดยครูผู้สอนประจำวิชา หรือเพื่อนสอนเพื่อนโดยมีครูผู้สอนดูแลกำกับติดตาม เป็นต้น
๒. ครูจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนตามศักยภาพโดยมีเทคนิควิธีการสอนต่างๆที่หลากหลาย เช่น โครงงาน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี การสอนแบบ IS การสอนแบบ Active Learning การสอนแบบสืบเสาะ
ความรู้ ๕E การสอนแบบ STEM การสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ ๗ ขั้น การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน การสอนแบบ
องค์ความรู้ วิธีการเรียนแบบ ๔MAT เป็นต้น
๓. ครูมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนหรือการประเมินแนวใหม่ เช่น ทำแบบทดสอบออนไลน์ผ่าน
Google Application for Education สำหรับนักเรียนใช้ทบทวนนอกเวลา มีการเสริมความรู้ผ่าน QR และ AR
สื่อสารการสอนซ่อมเสริมเนื้อหาส่วนไม่เข้าใจผ่านกลุ่ม Facebook และกลุ่ม Line
ขั้นติดตามประเมินผล
๑. นิเทศกำกับติดตามการจั ดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบโดยกลุ่มบริหารงานวิชาการ หัวหน้ากลุ่ม
สาระ, โดยมีการรายงานและเสนอแนวทางการปรับปรุงพัฒนา พร้อมวางแผนกิจกรรมครั้งต่อไป
ขั้นปรับปรุงพัฒนา
๒. ครูนำสารสนเทศที่ได้จากการดำเนินการไปวางแผนพัฒนาการดำเนินการในครั้งต่อไปอย่างเป็นระบบ
ผลงาน/ผลการดำเนินงาน
๑. ครูจัดกลุ่มนักเรียนตามศักยภาพผลการเรียน เก่ง ปานกลาง อ่อน โดยจัดทำแนวโน้มตาม
สารสนเทศที่งานวัดประเมินผลรายงาน
๒. ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น โครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
การสอนแบบ IS การสอนแบบ Active Learning การสอนแบบสืบเสาะความรู้ ๕E เป็นต้น
๓. ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย บรรลุตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดและจุดประสงค์ เป็นไป
ตามหน่วยการเรียนในแผนฉบับย่อ ตามที่ออกแบบไว้
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๔. เกิดการพัฒ นาสื่อการเรีย นการสอน หรือการประเมินแนวใหม่ เช่น ทำแบบทดสอบออนไลน์
ผ่าน Google Application for Education สำหรับนักเรียนใช้ทบทวนนอกเวลา มีการเสริมความรู้ผ่าน QR , AR
สื่อสารการสอนซ่อมเสริมเนื้อหาส่วนไม่เข้าใจผ่านกลุ่ม Facebook, Line
๕. เกิ ด เทคนิ ค วิ ธ ี ก ารวั ด และประเมิ น ผลแนวใหม่ เ ช่ น การใช้ Google Form ประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์
ในบางหน่วยการเรียนที่สอดคล้อง
๖. หัวหน้ากลุ่มสาระ/ครูผู้สอนในรายวิชาเดียวกันในแต่ละระดับ นิเทศ กำกับติดตาม ประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่
๗. ครูจัดทำสารสนเทศด้านการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และ
ลงมือปฏิบัติจริง ใช้กระบวนการกลุ่มและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีความถูกต้องเหมาะสม นำไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนาปีการศึกษา ๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๓) ครูแจ้งผลการประเมินของนักเรียนอย่างสร้างสรรค์ นักเรียนใช้ข้อมูลนั้นปรับปรุงการเรียนรู้ ของ
ตนเองได้เต็มศักยภาพ
ขั้นวางแผน
ครูวางแผนการวัดประเมินผลตามกรอบแผนฉบับย่อในแต่ละรายวิชาชี้แจงและพูดคุยตกลงนักเรียนใน
คาบ ๑ - ๒ ของแต่ละวิชาทุกครั้ง
ขั้นดำเนินการ
๑. ครู จ ั ด ซ่ อ มเสริ ม ให้ น ั ก เรี ย นที ่ ไ ม่ ผ ่ า นเกณฑ์ ต ามกำหนดไว้ จนกว่ า จะผ่ า นเกณฑ์ ก ่ อ นตั ด สิ น
ผลการเรียนลงระบบตัดสินผลการเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม SGS
๒. ประกาศผลการเรี ย นผ่ า นระบบตั ด สิ น ผลการเรี ย นออนไลน์ โ ปรแกรม SGS นั ก เรี ย นสามารถ
เปิดดูได้ ๒๔ ชม. แจ้งผลการเรียนโดยภาพรวมในที่ประชุมผู้ปกครองแต่ละภาคเรียน ผู้ปกครองสามารถเสนอข้อ
ชี้แนะปรับปรุงในกระบวนการเรียนการสอนได้หลายช่องทางทั้งทางโทรทัศน์ แจ้งขอเข้าพบหรือออนไลน์ผ่านกลุ่ม
Line สมาคมผู้ปกครอง การประชุมวิสามัญของสมาคมผู้ปกครองรายสายชั้นเพื่อแก้ปัญหาการเรียนอ่อนแยก
รายวิชาหรือส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียนกลุ่มเก่ง
๓. ต้นภาคเรียนแจ้งพบนักเรียนกลุ่มติด ๐ ร มส ตามปฏิทินทะเบียนวัดผล ครูกำกับติดตามในช่วง เดือนแรกของการ
เปิดภาคเรียนดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ แจ้งพบผู้ปกครองนักเรียนรับทราบ ชี้แจงวิธีการสอนซ่อมเสริม รับฟังแลกเปลี่ยน
ข้อจำกัดตามศักยภาพของบุคคลเพื่อหาทางออกให้นักเรียนแก้ไขผลการเรียนจนผ่านเกณฑ์
ขั้นติดตามประเมินผล
ครูนำผลการเรียนที่แก้ไขแล้ว แจ้งงานทะเบียนวัดผลเพื่อปรับคะแนนในระบบ SGS
ขั้นปรับปรุงพัฒนา
ครูบันทึกผลการประเมินทั้งหมดลงระบบ SGS และร่วมกับนักเรียนนำผลการวัดประเมินผลมาปรับปรุง
การเรียนการสอนในภาคเรียนต่อไป
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ผลงาน/ผลการดำเนินงาน
๑. ทุกรายวิชาในปี การศึ กษา ๒๕๖๓ มีการวางแผนการวัดและประเมิ นผลร่ วมกันในกลุ ่ ม โรงเรี ย น
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ๑๒ แห่ง
๒. ครู แ จ้ ง ผลการวั ด และประเมิ น ผลตามแผนการเรี ย นรู ้ ฉ บั บ ย่ อ และแผนการวั ด ประเมิ น ผล
ที่วางไว้ และจัดซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่ประเมินผลไม่ผ่านเกณฑ์ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐
๓. นักเรียนนำผลการประเมินมาพัฒนาตนเองตามศักยภาพ จนผ่านเกณฑ์ผลการเรียนขั้นต่ำตามช่ว งเวลา
ที่กำหนดในปีการศึกษา ๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๔. ครูบันทึกผลการเรียนในระบบ SGS ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐
๕. ครูติดตามนักเรียนที่มีผลการเรียนให้ผ่านเกณฑ์จนครบ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐
๖. ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐
๔) ครูรายงานผลการเรียนและความก้าวหน้าของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบอย่างเป็นระบบ
ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและรับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ปกครองของนักเรียน
ขั้นวางแผน ๑. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุม
วางแผนการรายงานผลการเรียน และความก้าวหน้าของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ
๒. กำหนดปฏิทินการวัดประเมินผลตลอดปีการศึกษา มีช่วงเวลารายงานผลการเรียนที่ชัดเจน
ขั้นดำเนินการ
๑. แจ้งรายงานผลการเรียนตามระเบียบการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ประกอบด้วย กำหนดการประกาศผลการเรียนตามปฏิทิน
วิชาการ การประชุมผู้ปกครอง การประชุมนักเรียนผู้ติด ๐, ร, มส กำหนดการสอบแก้ตัวการอนุมัติจบหลักสูตร
การแจกเอกสารจบหลักสูตรเป็นต้น
๒. แจ้งผลการเรียนออนไลน์ผ่านระบบ SGS เว็บไซด์โรงเรียน www.pcccr.go.th หลังจากสอบปลาย
ภาคประมาณ ๒ สัปดาห์เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมตัวสอบแก้
๓. รายงานผลการเรียนพร้อมข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลการเรียนด้วยเอกสาร แบบรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.๖) และติดบอร์ด แจ้งผลการเรียนนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์บนบอร์ดประชาสัมพันธ์
เรียกประชุมทำความเข้าใจนักเรียนที่เรียนไม่ผ่านเกณฑ์ เพื่อแจ้งกำหนดการสอบแก้ไข ๓ ช่วงระยะเวลา แจ้งผล
การเรียนนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ไปยังครูประจำวิชา ครูประจำชั้น และขอความร่วมมือช่วยกันดำเนินการแก้ไข ส่ง
หนังสือแจ้งและเรียนเชิญผู้ปกครองประชุมเพื่อกำกับติดตามการแก้ไขผลการเรียนให้ผ่านเกณฑ์สำหรับกรณีที่ เมื่อ
ครบกำหนดระยะที่ ๒ แล้วยังไม่ดำเนินการแก้ไช
๔. จัดทำสารสนเทศเกี่ยวกับผลการเรียน เฝ้าระวังรายวิชาที่คาดว่าจะไม่ผ่านเกณฑ์ เพื่อวางแผนการ
แก้ปัญหาได้ทันเวลา
ขั้นติดตามประเมินผล
สอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครอง เกี่ยวกับการรายงานและกำกับติดตามผลการเรียนของนักเรียน
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๑๖๘

ขั้นปรับปรุงพัฒนา
ครูติดตามผลการดำเนินการและข้อบกพร่องเพื่อนำมาวางแผนการดำเนินการในปีการศึกษาถัดไป เช่น
การกำกั บ ติ ด ตามนั ก เรี ย นที่ ม ีป ั ญหาเรื่ อ งการเรี ยน เรื ่ อ งของสุ ข ภาพกาย/ใจ เช่ น โรคซึ ม เศร้ าเนื่ อ งจาก
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เป็นโรงเรียนพักนอน ๒๔ ชม. ต้องเฝ้าระวัง
ผลงาน/ผลการดำเนินงาน
๑. ผู้ป กครองรั บ ทราบกำหนดการรายงานผลการเรียนตามระเบียบการวัดและประเมินผลโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๒. ครูแก้ไขปัญหาผลการเรียนที่ต่ำกว่าเกณฑ์จนผ่านคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๓. ผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนเพิ่มสูงขึ้น
ภาคผนวก หน้า ๒๙๓-๒๙๖ QR CODE แสดงการประเมินตนเองครูและบุคลากรทางการศึกษา(SAR) ๒๕๖๓

ประเด็นพิจารณา
๓.๔ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
๑) ครูมีความรู้ความเข้าใจลึกซึ้งในวิชาที่สอน และจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามแผนการสอนที่ออกแบบไว้
ขั้นวางแผน
๑. กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ร่วมมือกับคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรและงาน
วิชาการ วางแผนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของโรงเรียน และให้นักเรียนมี
ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ พัฒนานักเรียนให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
๒. กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อบรมเชิงปฏิบัติการวางแผนออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรู้ฉบับย่อรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม ๑ และรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม ๒ โดยกำหนดกรอบเนื้อหาแต่ละ
รายวิชา เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และจัดอบรมให้ความรู้ในเนื้อหาเฉพาะให้กับครูในแต่ละสาขา
๓. โรงเรีย นวิทยาศาสตร์จ ุ ฬาภรณราชวิ ทยาลัย วางแผนออกแบบแผนการจั ด กิจ กรรมการเรี ย นรู้
ให้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพื่อจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบไว้
ขั้นดำเนินการ
๑. ครูจ ัดกิจ กรรมการเรีย นการสอนให้นักเรียนได้ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนอย่างลึกซึ้ง
ตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นต้น
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๑๖๙

๒. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ใบความรู้ ใบงาน ใบกิจกรรม เอกสารประกอบการสอน เป็นต้น
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเนื้อหาที่เรียนอย่างเต็มศักยภาพและบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้
ขั้นติดตามประเมินผล
๑. ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้
๒. ครูรับการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และคณะกรรมการ
นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นปรับปรุงพัฒนา
๑. ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้
๒. สรุปผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู
๓. นำผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารตามลำดับ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึก ษาต่ อไป
ผลงาน/ผลการดำเนินการ
๑. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ออกแบบไว้
ประจำปี ๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๒. มีผลงานของนักเรียนที่เกิดจาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบไว้
ประจำปี ๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๒) ครูให้เวลานักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ ทำงานเป็นกลุ่ม อภิปราย และนำเสนองานด้วยวิธีการที่
เหมาะสม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษาอย่างเปิดกว้าง
ขั้นวางแผน
๑. ครู ว างแผนศึ ก ษารู ป แบบการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที ่ ใ ห้ น ั ก เรี ย นได้ ฝ ึ ก ปฏิ บ ั ต ิ ท ำงาน
เป็นกลุ่ม และร่วมกันอภิปราย
๒. ครู ว างแผนการออกแบบการจั ด กิ จ กรรมให้ น ั ก เรี ย นมี ก ารนำเสนอด้ ว ยวิ ธ ี ก ารที ่ เ หมาะสม
อย่างเปิดกว้าง โดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม ๑ และรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม ๒
ขั้นดำเนินการ
๑. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ได้ทำงานเป็นกลุ่ม และร่วมกันอภิปราย เช่น
๑) การสอนแบบโครงงาน (Project Method) ๒) การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Project Based
Learning Approach) ๓) การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ๔) รูปแบบ
การเรียนการสอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Instructional Models of Cooperative Learning) เป็นต้น โดยมี
การใช้เทคโนโลยีนำเสนองาน
๒. ครูวางแผนการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติทำงานเป็นกลุ่ม และนำเสนองาน
ขั้นติดตามประเมินผล
๑. ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้
๒. ครูรับการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และคณะกรรมการ
นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๑๗๐

ขั้นปรับปรุงพัฒนา
๑. ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้
๒. สรุปผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู
๓. นำผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารตามลำดับ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป
ผลงาน/ผลการดำเนินการ
๑. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๒. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม อภิปราย และนำเสนองานด้วย
วิธีการที่เหมาะสม โดยใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๓. มีผลงานของนักเรียน ที่เกิดจากการปฏิบัติ การทำงานเป็นกลุ่ม การอภิปราย และการนำเสนอด้วย
วิธีการที่เหมาะสม โดยใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๓) ครูให้เวลานักเรียนได้คิด ได้ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ได้สะท้อนความรู้ความเข้าใจในวิชาที่เรียน
ได้นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ขั้นวางแผน
๑. ครูวางแผนออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและผลิตสื่อ ได้แก่ ใบความรู้ ใบงาน ใบกิจกรรม
และสื่อ ICT ที่ส่งเสริมทักษะการคิด การแก้ปัญหา
๒. ครูวางแผนกำหนดชิ้นงานที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้คิด ได้ตอบปัญหา และสะท้อนความรู้ความเข้าใจ
ได้แก่ หนังสือเล่มเล็ก เรียงความ โครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
ขั้นดำเนินการ
๑. ครูจัดทำใบความรู้ ใบงาน ใบกิจกรรม เอกสารประกอบการสอนที่ฝึกทักษะการคิด การแก้ปัญหาและ
จัดทำหรือนำสื่อ ICT เพื่อมาใช้ในกิจกรรมการสอน
๒. ครูจ ัดกิจ กรรมการเรีย นการสอนที่เน้นให้นักเรียนได้ฝ ึ กคิดแก้ปัญหา เช่น ๑) การถามตอบ ๒)
การสร้างสถานการณ์ ๓) การทดลอง เป็นต้น
ขั้นติดตามประเมินผล
๑. ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้
๒. ครูรับการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และคณะกรรมการนิเทศ
ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นปรับปรุงพัฒนา
๑. ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้
๒. สรุปผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู
๓. นำผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารตามลำดับ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป
ผลงาน/ผลการดำเนินการ
๑. ครูจ ัดกิจ กรรมการเรีย นรู ้ท ี่ฝ ึ กนัก เรีย นได้ คิ ด ได้ตอบปัญหา ได้แก้ไขปัญ หา ได้ส ะท้อนความรู้
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๑๗๑

๒. มีผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการฝึกให้นักเรียนได้คิด ได้ตอบปัญหา ได้แก้ไขปัญหา ได้สะท้อนความรู้
ความเข้าใจในวิชาที่เรียนและนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ตารางแสดง
ลำดับที่
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

ผลงานโครงงานของนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓
ชื่อโครงงาน
News Announcement Control System on Television with Raspberry Pi
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากดอกดาวเรืองในการไล่มอด
Sensory Ball
เครื่องควบคุมความชื้นในดินอัตโนมัติ
ระบบบำบัดน้ำในบ่อกุ้งผ่านแอพพลิเคชัน Blynk
การศึกษาความสัมพันธ์รูปแบบของบล็อกยางพารากับการวางแผนการขาย (oral)
การศึกษาความสามารถในการดูดซับอนุภาคซิลเวอร์นาโนจากสารสกัดผักตบชวาและหญ้าแพรก
การศึกษาประสิทธิภาพของคอลัมน์โครมาโทกราฟีที่ใช้ซิลิกาสกัดจากเปลือกฝักข้าวโพด
เครื่องแยกลูกลำไยออกจากช่อลำไยอัตโนมัติ (Automatic Longan Fruit Separator)
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์กับคะแนนสอบกลาง
ภาควิชาคณิตศาสตร์
Managing project by information technology system (การจัดการโครงงานด้วยระบบ
สารสนเทศ)
การลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศจากโซเดียมไฮดรอกไซด์
การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับสารระเหยของหน้ากากอนามัยนาโนซิลิกา
การศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับสารระเหยของหน้ากากอนามัยซิลิกานาโน
The study of adsorption efficiency of nano-silica mask
อัตราการงอก, อัตราการอยู่รอด, อัตราการเจริญเติบโตของเมล็ดข้าวโพดในสภาวะเครียดน้ำ
พลาสติกชีวภาพจากผักตบชวา
ระบบแจ้งเตือนแก๊สและควบคุมโซลินอยด์วาล์วผ่านแอพพลิเคชัน blynk
Studying of effects of nature organic worm tea on stimulating growth and
inhibiting sooty mold on corn seeds
เครื่องปั๊มน้ำแบบพกพา
Water treatment by using ceramic that cover with TiO๒
การผลิตคอมโพสิทจากเส้นใยสับปะรด
the system of borrowing and returning scientific equipment by web application
การกำจัดไขมันในน้ำด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม(EM)
ศึกษาประสิทธิภาพของเจลลดไข้จากเจลว่านหางจระเข้
โปรแกรมเช็คจำนวนนักเรียน

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
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๑๗๒

ลำดับที่
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘

๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘

ชื่อโครงงาน
กระถางเก็บความชื้น Moisture Storage Pot
กระถางเก็บความชื้น Moisture Storage Pot
Wastewater Renovation Model
การศึกษาโมเมนตัมเชิงมุมของรูปแบบการโคจรในอุดมคติ
การศึกษาประสิทธิภาพของนาโนโปรตีนจากถั่วเหลืองเพื่อช่วยในการย้อมติดสีของผ้าฝ้าย
เครื่องดริปกาแฟ
การพัฒนาสีย้อมแอนโทไซยานินจากว่านหอมแดงและกระชายดำ
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการกำจัดตะกอนของเสียจากกุ้งโดยตัวครอบจากท่อพีวีซีใน
รูปแบบการเลี้ยงแบบคอนโดและประสิทธิภาพของน้ำ
Coffe dipper
การศึกษาแสงสีม่วงและความชื้นในการดักจับด้วงก้นกระดกโดยใช้ท่อพีวีซี
เครื่องวัดบันทึกอุณหภูมิแบบเรียลไทม์ (Real time thermometer Datalocker)
การศึกษาสมบัติความเป็นสารอิเล็กโทรไลต์ของน้ำหมักจากใบน้อยหน่า ในถ่ายไฟฉายขนาด ๓A
Real-time pH State and Light Intensity in pool data displaying System Notify
through Website using Internet Of Things (IOT)
การเปรียบเทียบอุณหภูมิที่มีผลต่อสารฟลาโวนอยด์และซาโปนินในน้ำชา
Thai painting by GSP
สารเคลือบปุ๋ยจากครั่ง
ตู้อบอาหารแห้งโดยการรวมแสงของจานพาราโบลาด้วยระบบตามแสงอาทิตย์
การศึกษาความสามารถในการดูดซับสารตะกั่วในน้ำของถ่านกัมมันต์จากแกลบ ไม้มะขาม และ
ไม้ไผ่ (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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๑๗๓

๔) ครูกระตุ้นให้นักเรียนกระตือรือร้นที่จะพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของตนเองและใส่ใจใฝ่เรียนรู้
ตลอดเวลา แสวงหาความรู้หรือสิ่งที่ต้องการทราบด้วยความอดทน
ขั้นวางแผน
๑. วางแผนออกแบบกิ จ กรรมการจั ดการเรี ยนการสอนที ่ กระตุ ้ นให้ น ั กเรี ยนมี ความกระตื อรื อ ร้ น
ที่จะพัฒนาวิธ ีการเรียนรู้ของตนเอง และใส่ใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา แสวงหาความรู้หรือสิ่งที่ต้องการทราบด้ วย
ความอดทน
๒. ครูวางแผนกำหนดชิ้นงาน เช่น ใบงาน ใบกิจกรรม แบบรายงานการสืบค้นข้อมูลที่สะท้อนถึงพัฒนา
วิธีการเรียนรู้ของนักเรียนและใส่ใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา แสวงหาความรู้หรือสิ่งที่ต้องการทราบด้วยความอดทน
ขั้นดำเนินการ
๑. ครูกำหนดกิจกรรมการศึกษานอกห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ การทัศนศึ กษานอกห้องเรียน เพื่อกระตุ้น
และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความถนัด แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
๑.๑ ทางโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้สนับสนุนเปิดบริการแหล่งสื บค้น
ทั้งหอสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ในช่วงเวลาเรียนและนอกเวลาเรียนถึงเวลา ๒๐.๐๐ น.
๑.๒ นำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ การทัศนศึกษานอกห้องเรียน
๒. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้นักเรียนกระตือรือร้นพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของตนเองและใส่
ใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา แสวงหาความรู้หรือสิ่งที่ต้องการทราบด้วยความอดทนตามแผนที่วางไว้
๓. ครูนำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาตามโครงการที่กำหนดไว้
ขั้นติดตามประเมินผล
๑. ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้
๒. ครูรับการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และคณะกรรมการ
นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
๓. ประเมินผลการจัดกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้และทัศนศึกษาและประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ขั้นปรับปรุงพัฒนา
๑. ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้
๒. สรุปผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู
๓. นำผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารตามลำดับ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

ผลงาน/ผลการดำเนินการ
๑. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจและเกิดความกระตือรือร้นในการแสวงหา
ความรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๒. มีผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการค้นคว้า ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
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๑๗๔

ตารางแสดง ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ
ห้องปฏิบัติการ
๑. ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
๒. ห้องปฏิบัติการเคมี
๓. ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
๔. ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
๕. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
๖. ห้องปฏิบัติการแสงและดาราศาสตร์
๗. ห้องปฏิบัติการเชิงเครื่องมือ
๘. ห้องปฏิบัติการทางธรณีวิทยา
๙. ห้องคอมพิวเตอร์

จำนวน
๑ อาคาร
๒ ห้อง
๒ ห้อง
๒ ห้อง
๒ ห้อง
๑ ห้อง
๑ ห้อง
๑ ห้อง
๓ ห้อง

๕) ครูจัดกิจกรรมที่ใ ห้นักเรียนมีปฏิสัมพัน ธ์ที่ดีต่อกัน และปลูกฝังให้นักเรียนยอมรับความ
แตกต่างของผู้อื่นด้วยความเข้าใจ
ขั้นวางแผน
๑. ครูศึกษาเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ และออกแบบการจัดกิจกรรมกลุ่มโดยคละความสามารถของ
นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
๒. ครูวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน
ขั้นดำเนินการ
๑. ครูจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนมีปฏิบัติสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เช่น กิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานด้านวิ ทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งความดี กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-เนตรนารี รายวิชาบูรณาการ STEM (นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์) รายวิชา
โครงงาน เป็นต้น และกิจกรรมส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน
๒. ครูจัดกิจกรรมที่ปลูกฝังให้นักเรียนยอมรับความแตกต่างของผู้อื่นด้วยความเข้าใจ
ขั้นติดตามประเมินผล
๑. ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้
๒. ครูรับการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และคณะกรรมการ
นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นปรับปรุงพัฒนา
๑. ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้
๒. สรุปผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู
๓. นำผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารตามลำดับ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๑๗๕

ผลงาน/ผลการดำเนินการ
๑. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูล
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๒. มีผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการได้ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูล
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ครูจดั กิจกรรมทีใ่ ห้นกั เรียนมีปฏิสมั พันธ์ทด่ี ตี ่อกัน

ครูจดั กิจกรรมทีใ่ ห้นกั เรียนสัมภาษณ์นกั ท่องเทีย่ ว ครูจดั กิจกรรมทีใ่ ห้นกั เรียนได้สอ่ื สารกันเป็ นภาษาญี่ป่ นุ

ครูจดั กิจกรรมทีใ่ ห้นกั เรียนได้ลงมือปฏิบตั กิ ารทาอาหาร

ครูจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติการทำขนมจีน

ตารางแสดง ตัวอย่างชิ้นงานของนักเรียนในรายวิชานวัตกรรม
ชื่อ-สกุล
ชั้น
นางสาว
สิรินยา
คูอาริยะกุล
ม.๕/๓
นาย
ญาณวิทย์
อินตาคำ
ม.๕/๑
นาย
พรหมพิริยะ
วุฒิช่วย
ม.๕/๕
นางสาว
โชติกา
ยศคำ
ม.๕/๑
นางสาว
นริศรา
กรกัลยา
ม.๕/๑
นางสาว
ปริญ
สุริยะภัทช์
ม.๕/๖
นางสาว
เมธาวี
ธรรมปัญญา
ม.๕/๕
นางสาว
นวรัตน์
ขัดพะนัด
ม.๕/๓

ชื่อชิ้นงาน
เครื่องอัดไฮโดรริก
เครื่องตัดเฉพาะกิจ
Special Hat

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
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๑๗๖

ชื่อ-สกุล
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว

ณฐิณี
ณัสนันท์
เบญญากร
ยศกร
ภัทรวุฒิ
รัฐนันท์
พชร
ภูมินทร์
สุนิดา
วัลย์นภัสร์
กัลยากร
ตินดิกร
กัญญารัตน์
ทัศนีย์
หทัยชนก
พิชญามญชุ์
รุจิษยา
มณิชยา
เอื้ออารีย์

สมคิด
อะโนมา
ใจหงษ์
มหาวรรณ
เขื่อนเมือง
ไชยสลี
ศรีชัยตัน
จันทเลิศ
ยามเย็น
ชิษณุธัญโชติ
ทองใส
กันทะ
สีเขียว
มีแก้ว
ดีมี
วงค์จำปา
ใจเสาร์ดี
ตนะทิพย์
จอมใจ

ชั้น
ม.๕/๑
ม.๕/๑
ม.๕/๑
ม.๕/๑
ม.๕/๓
ม.๕/๖
ม.๕/๕
ม.๕/๖
ม.๕/๖
ม.๕/๑
ม.๕/๑
ม.๕/๒
ม.๕/๑
ม.๕/๑
ม.๕/๓
ม.๕/๕
ม.๕/๑
ม.๕/๒
ม.๕/๕

นางสาว

กุลนันท์

ขันใจ

ม.๕/๑

อยู่สุภาพ
ธิชาญ
คำบุรี
เนตรตระกูล
บุญเลิศ
จันทะวงค์
พรมตัน
ตาด้วง

ชั้น
ม.๕/๔
ม.๕/๓
ม.๕/๒
ม.๕/๑
ม.๕/๑
ม.๕/๔
ม.๕/๓
ม.๕/๓

นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว

ชื่อ-สกุล
วิชญาพร
เกศนิภา
นิรากร
ณิชชยา
ณัฏฐณิชา
อานัสนันท์
ปิยธิดา
ภัครจิรา

ชื่อชิ้นงาน
แผ่นเจลสมุนไพรปิดแผล

สเก็ตบอร์ดปั่นไฟฟ้า
ระบบควบคุมสปริงเกอร์ผ่าน
อินเตอร์เน็ตราสเบอรี่พาย

the magic triangle
Hologram
เครื่องฉายรังสียูวี
Chair ture
การออกแบบและพัฒนาเตาชีวมวล
แบบใช้ดินปั้น
ชื่อชิ้นงาน
อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ

Hard for environment house
อุปกรณ์กำจัดกลิ่นโดยใช้วัสดุ
เหลือใช้

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๑๗๗

นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย
นาย
นางสาว

ชื่อ-สกุล
จุฑามาศ
จุฑามาศ
มั่นหทัย
ปาณิสรา
ญาติกา
พิริยดา
กรวรรณ
จอมขวัญ
พรนภัส
ดรัลพร
สุภาพร
พรจิรา
ณัฐกานต์
บุษบาวิลิศ
กุลณัฐ
ชยาภรณ์
อันดามัน
นันทาศิริ
ชุติกาญจน์
นภสร
วัชรี
อภิสรา
ชนิตสิรี
เทียนฤทัย
สุชัญญา
พิมพิกา
วัชรีภรณ์
ศุภวัฒน์
สุนันทวัทร
ชลลดา

กัลยา
มีเมล์
ใจหมั้น
ศิริรัตน์พิริยะ
เตชปัญญาศิริ
จุ้ยกระโทก
คิมผล
ไวว่อง
โลบุญ
วินัน
กิติ
ศรีประพจน์
ธิชาญ
สิทธิมงคล
ไกลถิ่น
ทรายแซม
ช่างบุ
ราชปังกี
มหายศนันท์
ดอนดง
มะโนราช
มูลจ้อย
สิทธิแปง
ศรีนวล
ใจใส่
ศิริเวช
วงศ์วาน
สุธรรมแปง
เชี่ยวชาญ
มีบุญเกิด

ชั้น
ม.๕/๒
ม.๕/๒
ม.๕/๒
ม.๕/๑
ม.๕/๖
ม.๕/๖
ม.๕/๒
ม.๕/๒
ม.๕/๔
ม.๕/๖
ม.๕/๖
ม.๕/๔
ม.๕/๓
ม.๕/๓
ม.๕/๖
ม.๕/๒
ม.๕/๒
ม.๕/๖
ม.๕/๑
ม.๕/๒
ม.๕/๔
ม.๕/๓
ม.๕/๓
ม.๕/๔
ม.๕/๖
ม.๕/๓
ม.๕/๔
ม.๕/๕
ม.๕/๕
ม.๕/๕

ชื่อชิ้นงาน
ชุดทดลองการให้แสง

Transformers Lamp
เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากพัดลม
ระบายคายความร้อน
เครื่องกังหันน้ำหมุนเวียนเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการปลูกพืช
ไฮโดรโพนิกส์
ราวตากประหยัดพื้นที่

Hair vacuum

เครื่องช่วยเช็ดกระจก
๓D teaching

Noting roll
เครื่องสูบน้ำจากที่ต่ำสู่ที่สูงโดยระบบ
สุญญากาศ

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
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๑๗๘

นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย
นาย
นาย
นางสาว
นาย
นาย
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย
นาย

ชื่อ-สกุล
ทิพย์สุคนธ์
พวงเพชร
ลลิล
นันทลักษณ์
ลลิตภัทร
พรกนก
กัญญาณัฐ
อัญชลี
ฐาปณัฏฐ์
รัชภูมิ
วัชรชัย
คนึงนิต
เตชินท์
ฌรินทร
สุทธิดา
มนัสนันท์
นารินรัตน์
จุฑาเกศ
ชลิดา
ณัฐรดา
พิราวรรณ
สาริศา
ธิดารัตน์
สิริรัตน์
ธัญลักษณ์
ธิดารัตน์
ชุติมา
ญานิศา
ทิชชา
ชัชพิมุข
จักรภัทร

พรมนิมิตร
สายสวาท
ตันประเสริฐ
วงศ์ภักดิ์
นันทิยา
บุญเรือง
สุทธะ
คำทา
ไม้แก่นสาร
ปั้นดี
ทวีกุล
สิทธิ
จอมดวง
สมุหทัย
วัฒนะ
ชูไว
กันยะ
เรืองอาจ
ปัญญาบุญ
ภารพีนนท์
อินทร์อุ่นโชติ
วิเชียรกุล
น้อยเศษ
ปารินทร์
ชูไว
เชื้อสะอาด
เต็มนิธิรัตน์
ศรีศรสิทธิ์
อัตเสน
ท้วมวงษ์
หอมแก่นจันทร์

ชั้น
ม.๕/๖
ม.๕/๖
ม.๕/๑
ม.๕/๒
ม.๕/๕
ม.๕/๕
ม.๕/๕
ม.๕/๓
ม.๕/๔
ม.๕/๕
ม.๕/๖
ม.๕/๕
ม.๕/๑
ม.๕/๔
ม.๕/๒
ม.๕/๓
ม.๕/๖
ม.๕/๔
ม.๕/๖
ม.๕/๖
ม.๕/๔
ม.๕/๕
ม.๕/๔
ม.๕/๑
ม.๕/๑
ม.๕/๒
ม.๕/๒
ม.๕/๓
ม.๕/๔
ม.๕/๕
ม.๕/๖

ชื่อชิ้นงาน
กระบวนการป้องกันรอยขีดด้วยสาร
ซาโปนีน
Freezer Paper Box

Solar Lighting

โคมไฟตู้อบ

เครื่องกรองน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

เครื่องกรองน้ำขนาดมินิ

stick glass

เครื่องฉายภาพแบบประหยัด
เตาเผาขยะจากกระบวนการ
gasification
water Bug
ตัวปล่อยน้ำทั่วถึง

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
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๑๗๙

นาย
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นางสาว
นางสาว
นาย
นาย
นาย
นาย

ชื่อ-สกุล
มนณัชญ์
ฐิติวาภรณ์
ดลณพร
รชยานันท์
ชนาพร
ปิยวิญญ์
ธวัลลักษณ์
แทนหทัย
ภัทราภรณ์
สุพิตรา
ทอฝัน
พิชญา
ชนัญญา
พิชชาภา
ประกายวรรณ
ปิยวรรณ
ธนวัฒน์
ณัชนนท์
อธิภูมิ
ชินดนัย
ชูชยั
พงศธร
ธีรเมธ
ธนภูมิ
บุญพิทักษ์
ชัญญาณ์ภัชน์
ญาณิศา
วรกานต์
ธนโชติ
ทรัพย์ทวี
ชนาธิป

กุลวรรณ
พิมลทิพย์
กันถารัตน์
จันโททัย
กุลเจริญ
สันติภาพวิวัฒนา
จินะสี
ผลาพฤกษ์
วงศ์ใหญ่
จันต๊ะไพสน
โกมลนาค
พรมน้อย
ตนะทิพย์
วงศราช
ไช่
แก้วบุญเรือง
ศรีประพจน์
วงษ์มี
เศวตวงษ์
ธรรมขันธา
ปินตา
สวยงาม
ลังกา
สุโพธินะ
คำโมนะ
ชูก้าน
เทพจันตา
ปัญญาบุญ
เอื้อกิจ
แสงเพชร
คนเที่ยง

ชั้น
ม.๕/๓
ม.๕/๒
ม.๕/๒
ม.๕/๖
ม.๕/๔
ม.๕/๕
ม.๕/๖
ม.๕/๓
ม.๕/๓
ม.๕/๕
ม.๕/๖
ม.๕/๕
ม.๕/๔
ม.๕/๓
ม.๕/๔
ม.๕/๔
ม.๕/๒
ม.๕/๓
ม.๕/๔
ม.๕/๑
ม.๕/๑
ม.๕/๕
ม.๕/๖
ม.๕/๔
ม.๕/๕
ม.๕/๕
ม.๕/๖
ม.๕/๒
ม.๕/๒
ม.๕/๓
ม.๕/๕

ชื่อชิ้นงาน

Easy reading

Air purifier for smoke

เครื่องเตือนน้ำล้น

ฉนวนกันความร้อนจากกล่องนม

สูตรอาหารเลี้ยงBT

รองเท้าไฮโดรลิค

เครื่องให้อาหารปลาพลังงานน้ำ

เครื่องพ่นสารพลังงานแสงอาทิตย์

ไม้แขวนเสื้อปราศจากความชื้น
๕ Galion water jug lifter by
lifting jack

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๑๘๐

นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย
นาย
นางสาว

ชื่อ-สกุล
ศรีธนญช์
สุบรรณ
สหวัฒน์
ศุภณัฐ
สาริษฐ์
เตชิต
ธีราภรณ์
ปวิชญา
ชุติกาญจน์
ธนาพงษ์
ศุภชัย
อารยา

พันศรีทา
หน่อแก้ว
อินวงศ์วาร
กาญจนวัฒนกูล
ศรีใจ
ศรีตระกูล
ทารัตน์
เพี้ยงจันทร์
พรมมา
แก้วหล้า
รินคำ
สาคำ

ชั้น
ม.๕/๔
ม.๕/๕
ม.๕/๕
ม.๕/๒
ม.๕/๓
ม.๕/๔
ม.๕/๑
ม.๕/๔
ม.๕/๔
ม.๕/๓
ม.๕/๒
ม.๕/๒

ชื่อชิ้นงาน
เครื่องปั่นพลังมือ

pock hot

Control Box

ชอล์กเขียนกระดานไร้ฝุ่น

๖) ครูบูรณาการการเรียนรู้วิชาที่ตนสอนกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นได้
อย่างกลมกลืน โดยใช้เวลาเรียนน้อยกว่าเดิมแต่นักเรียนเรียนรู้ได้มากขึ้น
ขั้นวางแผน
๑. ครูศึกษาเนื้อหาและเทคนิควิธีการสอนอย่างหลากหลาย เพื่อบูรณาการเรียนรู้วิชาที่สอนกับ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่น
๒. ครูว างแผนออกแบบแผนการจั ดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เพื่อจัดกิจกรรมบูร ณาการการเรียนรู ้ว ิ ช า
ที่สอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เช่น การเรียนการสอนแบบบูรณาการ STEM(นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์)
โครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
ขั้นดำเนินการ
๑. ครูนำความรู้ในเนื้อหาและเทคนิควิธีการสอนอย่างหลากหลายตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่ได้ค้นคว้ามาจัด
กิจกรรมบูรณาการเรียนรู้วิชาที่สอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เช่น การเรียนการสอนแบบ STEM (นวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์) โครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
๒. ครูจัดทำแผนการสอนโดยเฉพาะกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย เพื่อบูรณาการการเรียนรู้
วิชาที่สอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เช่น การเรียนการสอนแบบบูรณาการ STEM (นวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์) โครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
ขั้นติดตามประเมินผล
๑. ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้
๒. ครูรับการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และคณะกรรมการ
นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๑๘๑

ขั้นปรับปรุงพัฒนา
๑. ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้
๒. สรุปผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู
๓. นำผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารตามลำดับ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป
ผลงาน/ผลการดำเนินการ
๑. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้คิด ได้ออกแบบชิ้นงาน หรือสถานการณ์ปัญหาที่ทำให้นักเรียน
สนใจได้นำมาบูรณาการความรู้ในเนื้อหาที่เรียนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๒. มีผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการคิดออกแบบชิ้นงาน หรือสถานการณ์ปัญหาที่ทำให้นักเรียนได้
บูรณาการความรู้ในเนื้อที่เรียนมาใช้ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๗) ครูจัดสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียน เพิ่มพูนศักยภาพ นักเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษ ดูแลให้นักเรียนเรียนรู้ตามศักยภาพได้ทั่วถึง
ขั้นวางแผน
๑. ครู ศ ึ ก ษาเนื ้ อ หาและเทคนิ ค วิธ ีก ารสอนอย่ า งหลากหลายเพื ่ อ จัด สอนซ่อ มเสริ ม ให้แ ก่ น ั ก เรียน
ที่มีความสามารถพิเศษ ตามความสนใจ
๒. ครูวางแผนออกแบบการจัดกิจกรรมเรียนรู้ เพื่อจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมให้แก่นัก เรียนตามความ
สนใจหรือความถนัด และส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ขั้นดำเนินการ
๑. ครูจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียน มี ๒ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมC.S.G(Comprehensive
Study Groups) ลักษณะการจัดการเรียนการสอนเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ใ ห้ แก่
นักเรียนได้พัฒนาทักษะเฉพาะด้านที่ตนเองมีความถนัด โดยจัดเป็น ๒ รูปแบบ ได้แก่ ครูเป็นผู้กำหนด และ
นักเรียนเป็นผู้กำหนด และกิจกรรม G.In. (Group Investigation) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากการ
สำรวจความต้องของนักเรียน โดยนักเรียนต้องการติวเข้มและตะลุยโจทย์ โดยใช้วิทยากรทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน กำหนดจัดกิจกรรมนี้ คือ ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
๒. ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โดยเฉพาะกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย เพื่อกิจกรรม
สอนซ่อมเสริมนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ตามความสนใจหรือความถนัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนตาม
ศักยภาพแต่ละบุคคล
๓. ครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาหรือส่งเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียน
ขั้นติดตามประเมินผล
๑. ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้
๒. ครูรับการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และคณะกรรมการ
นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๑๘๒

ขั้นปรับปรุงพัฒนา
๑. ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้
๒. สรุปผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู
๓. นำผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารตามลำดับ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป
ผลงาน/ผลการดำเนินการ
ครู ม ี ก ารจั ด การเรี ย นรู ้ ท ี ่ ต อบสนองความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คลและพั ฒ นาการทางสติ ป ั ญ ญา
ตามเกณฑ์ และ ครูมีวิจัยในชั้นเรียน ๑ เรื่องขึ้นไปต่อปีการศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๘) ครูจัดการชั้นเรียน ที่ช่วยให้นักเรียนสนใจเรียน เห็นประโยชน์ของการเรียน ตั้งใจเรียนเต็มที่
และเรียนอย่างมีความสุข
ขั้นวางแผน
๑. ครูวางแผนศึกษาเนื้อหาและเทคนิคการสอนอย่างหลากหลาย
๒. ครูวางแผนออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้อย่างครอบคลุมหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียน
ได้เรียนอย่างมีความสุข
๓. ครูว างแผนจั ด กิจ กรรมการเรีย นรู้ อ ย่ า งหลากหลาย เพื่อสร้ างความสนใจในเนื้ อ หาอย่ า งตั้ ง ใจ
และเต็มทีใ่ นการเรียน
ขั้นดำเนินการ
๑. ครูศึกษาความรู้ในเนื้อหาและเทคนิคการสอนอย่างหลากหลายตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
๒. ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย เพื่อส่งผลต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนสูงขึ้น
๓. ครูดำเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้
๔. ครูส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
๔.๑ ครูดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
๔.๒ ครูสนับสนุนให้นักเรียนจัดตั้งชุมนุม โดยรวมสมาชิกเป็นกลุ่มตามกิจกรรมที่สนใจ ความถนัด และ
ความต้องการของกลุ่มตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มที่และเรียนอย่างมีความสุข
๔.๓ ครูดำเนินการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้คิด ได้ลงมือปฏิบัติจริง แสวงหาความรู้จากการ เรียนรู้
ภายในและภายนอกสถานศึ ก ษา ได้ แ ก่ กิ จ กรรมวั น วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี กิ จ กรรมศึ ก ษาดู ง าน
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม เป็นต้น
ขั้นติดตามประเมินผล
๑. ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้
๒. ครูรับการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และคณะกรรมการ
นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๑๘๓

ขั้นปรับปรุงพัฒนา
๑. ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้
๒. สรุปผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู
๓. นำผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารตามลำดับ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป
ผลงาน/ผลการดำเนินการ
๑. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ และเลือกทำชิ้นงาน ใบงานใบกิจกรรม ตามความ
สนใจ ความถนัด ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๒. และมีผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติ และเลือกทำชิ้นงาน ใบงาน ใบกิจกรรมตามความสนใจ
ความถนัด ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ประเด็นพิจารณา
๓.๕ มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

ขั้นวางแผน
๑. ครูศึกษาวิเคราะห์ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ และนำข้อมูลมาวางแผน เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๒. ครูผู้สอนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงการทำแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อเพื่อนำปัญหา
การจัดการเรียนรู้มาร่วมอภิปราย
๓. ครูเข้ารับการพัฒนาตนเองทางด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้การสร้างและการใช้สื่อเทคโนโลยี
ขั้นดำเนินการ
๑. ครู ป รั บ ปรุง และพั ฒ นากระบวนการจัด การเรี ยนรู้ เพื ่ อ ให้ ผ ู ้เ รี ย นเกิด การพั ฒ นาทั้ ง ด้ า นความรู้
ด้านกระบวนการ และเจตคติ โดยใช้วิธีการที่หลากหลายนำผลการดำเนินงานในปี การศึกษาที่ผ่านมาหรือในภาค
เรียนที่ผ่านมาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้การสร้างสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสมกับเนื้อหาเหมาะสมกับ
ผู้เรียนและ การใช้รูปแบบวิธีการสอนที่หลากหลาย เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
๒. ครู ว ั ด ผลประเมิ น ผลผู ้ เ รี ย นโดยใช้ เ ครื ่ อ งมื อ การประเมิ น ผลที ่ ห ลากหลาย เช่ น การถามตอบ
ขณะสอน การอภิปราย ทักษะกระบวนการกลุ่มการทดสอบย่อย การให้ทำรายงาน การนำเสนองาน การทำ
โครงงาน การผลิตชิ้นงาน เพื่อประเมินและตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียน
๓. ครูทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาที่พบ เพื่อให้กระบวนการเรียนรู้บรรลุเป้าหมาย
ขั้นติดตามและประเมินผล
๑. ครูนำข้อมูลผลการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนมาปรับปรุง และพัฒนา
๒. ครูจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนนอกเวลาเรียน
๓. ครูวัดและประเมินผลนักเรียนกลุ่มที่ได้รับการสอนซ่อมเสริมและกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๑๘๔

ขั้นปรับปรุงพัฒนา
ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ และนำผล
การทำวิจัยในชั้นเรียนมาปรับปรุงพัฒนา สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครั้งต่อไป
ผลงาน/ผลการดำเนินการ
๑. ครูผู้สอนมีวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ไขและปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนโดยในปีการศึกษา
๒๕๖๓ ครูผู้สอนทุกคนมีวิจัยในชั้นเรียนคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๒. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านตามเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ภาคผนวก หน้า ๒๙๔
QR CODE แสดงรายงานการประเมินตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓
เอกสาร และหลักฐานอ้างอิง
๑. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๒. หลักสูตรสถานศึกษา
๓. คู่มือการวัดและประเมินผล
๔. รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๕. รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๖. ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
๗. ผลงานนักเรียน/ผลงานครู
๘. บันทึกการประชุมฝ่ายบริหารโรงเรียน กลุ่มงานบริหารวิชาการ และกลุ่มสาระการเรียนรู้
๙. แผนการจัดการเรียนรู้
๑๐. คำสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มงานบริหารวิชาการ และกลุ่มสาระการเรียนรู้
๑๑. สดุอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
๑๒. โครงการ/กิจกรรม/งานกลุ่มงานบริหารวิชาการ และกลุ่มสาระการเรียนรู้
๑๓. เอกสารรายงานการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานเกี่ยวกับวิชาการ
๑๔. เกียรติบัตรและโล่รางวัล ของนักเรียน ครู และโรงเรียน ที่ได้รับการยกย่องในระดับต่าง ๆ
๑๕. สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และแหล่งเรียนรู้
๑๖. รายงานการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทำงาน
๑๗. เครื่องมือการวัดและประเมินผล
๑๘. วารสารประชาสัมพันธ์(จุฬาวิทย์สาร) และจุลสารของโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๑๙. แบบบันทึกและรายงานกิจกรรม C.S.G (Comprehensive Study Groups)
๒๐. แบบบันทึกและรายงานกิจกรรม G.In. (Group Investigation)
๒๑. วิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาหรือส่งเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียน
๒๒. แบบรายงานการประเมินตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา (SAR) ปี ๒๕๖๓
๒๓. ภาพถ่ายการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมค่ายวิชาการ
๒๔. ผลงาน/ผลการเรียนของนักเรียน
๒๕. ผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๑๘๕

๒๖. รายงานการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๒๗. รายงานข่าวผลงานทางวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๒๘. รายงานการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (IQA) ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๒๙. เว็ปไซต์ของครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/ทุกคน
๓๐. เว็บไซต์ www.pcccr.ac.th โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
๓๑. บั นทึ กการใช้ ห ้ องปฏิ บ ั ต ิ การคอมพิ วเตอร์ ห้ องปฏิ บ ั ต ิ การทางวิ ทยาศาสตร์ (ชี วะ ฟิ ส ิ กส์ เคมี
ดาราศาสตร์) ห้องประชุม
๓๒. รายงานการใช้ E – Office ของบุคลากร และ ICT เพื่อการเรียนการสอน
๓๓. การแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านกลุ่มไลน์ เช่น PCCCR NEWS, PCCCR REPORT
๓๔. แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓
๓๕. โครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓
๓๖. เอกสารคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๓๗. การรับส่งหนังสือทางราชการระหว่างหน่วยงาน และภายในหน่วยงาน
๓๘. การประชุม Video Conference
๓๙. แผนงาน/โครงการประจำปี ๒๕๖๓ /ภาพถ่ายกิจกรรม
๔๐. กระดานข่าว/ประชาสัมพันธ์ การบริหารงานวิชาการ และกิจการนักเรียน
๔๑. QR CODE รายงานการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) ของคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓
๔๒. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผลงานนักเรียน ผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษาและผลงานของโรงเรียน

๔๓.ผลงานนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผลงานของโรงเรียน

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๑๘๖

มาตรฐานที่ ๔
ความเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
บริบทของโรงเรียน โดยได้ดำเนินการพัฒนามาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จนเกิดผลการดำเนินงานที่มีความโดด
เด่นหรือตามจุดเน้นของโรงเรียน เป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับในวงกว้าง ได้รับรางวั ลในระดับต่าง ๆ และ
สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง
ระดับคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา
คุณภาพของผู้เรียน
ระดับยอดเยี่ยม ๑. Innovation Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai
๒. โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์
๓. โครงการจิตอาสา ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี เราทำดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน
กระบวนการบริหารและการจัดการ
ระดับยอดเยี่ยม ๑. การบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์โควิด -๑๙ (COVID - ๑๙)
๒. โครงการ “โรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัย ไร้มลพิษ”
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ระดับยอดเยี่ยม Teaching and learning management during COVID - ๑๙ pandemic
in Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai
ภาคผนวก หน้า ๒๙๓-๒๙๖
QR CODE แสดงผลการพัฒนาความเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๑๘๗

ความเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
พิจารณาจากวิสัยทัศน์/เอกลักษณ์/อัตลักษณ์/ค่านิยม ระบุจุดเน้นที่ชัดเจน ที่โรงเรียนมีการพัฒนามา
อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย ๓ ปี และเกิดผลเชิงประจักษ์ และมีหลักฐานร่องรอยการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน
มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะชน
ด้วยวิธีการและช่องทางต่างๆ
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน คือ
๑. Innovation Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai
๒. โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์
๓. โครงการจิตอาสา ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี เราทำดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๑. การบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์โควิด -๑๙ (COVID - ๑๙)
๒. โครงการ “โรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัย ไร้มลพิษ”
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
Teaching and learning management during COVID - ๑๙ pandemic in Princess Chulabhorn
Science High School Chiang Rai
๑. Innovation Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai
ขัน้ ตอนการดาเนิ นการ Innovation Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai
เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีวตั ถุประสงค์ชดั เจน สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์
นโยบาย เป้ าหมายและจุดเน้น พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา เกิดจากการรับรู้เข้าใจปั ญหาและความต้องการ
ร่ วมกันของทุ กฝ่ ายทุ กงาน ในสถานศึกษาผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่ วมคิดวางแผนและลงมือปฏิบัติหรือสนับสนุ น
ตามบทบาทหน้าที่
ขั้นวางแผน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะผู้บริหาร คณะครู
และบุคลากรทุกฝ่าย รวมถึงองค์กรภาคเครือข่าย ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครอง
และครู สมาคมศิษย์เก่า คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ตัวแทนอาจารย์มหาวิทยาลั ยพี่เลี้ยงจาก มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบการดำเนินการ
จัดกิจกรรมของโรงเรียน และรับฟังความคิดเห็น เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปดำเนินการวิเคราะห์ความต้องการ และเป็น
แนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบายและ
เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาด้วยหลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ดังนี้
๑. กลุ่มบริหารวิชาการโดยงานพัฒนาศักยภาพนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ งานส่งเสริม
ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมโครงงาน และครูผู้สอนรายวิชาโครงงาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ ประชุมวิเคราะห์เพื่อกำหนดเป้าหมายในการดำเนินการและ
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๑๘๘

แนวทางการดำเนินการ Innovation Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai เสนอต่อฝ่าย
บริหาร เพื่อขออนุมัติ
๒. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคม
ผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ หัวหน้างาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวแทนอาจารย์มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงจาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เชียงราย เพื่อทำความเข้าใจ ความจำเป็น ชี้แจงแนวทางในการดำเนินงาน ยึดวัตถุประสงค์ความสำเร็จของ
Innovation Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai ด้วยหลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
๓. ฝ่ายบริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอนุมัติ และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน Innovation Princess
Chulabhorn Science High School Chiang Rai พัฒนานักเรียนมีคุณลักษณะตามค่านิยม PCSHSCR คือ มีภูมิรู้
ภูมิธรรม และภูมิฐาน
๔. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยงานส่งเสริมความเป็นเลิศด้านโครงงาน ในฐานะหัวหน้างาน
ดำเนิ น การ Innovation Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai และทำหน้ า ที ค รู ผ ู ้ ส อน
รายวิช าโครงงาน จัดปฐมนิเทศนักเรียนที่เรียนวิชาโครงงานทุกคน คือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ เพื่อแจ้งถึงกำหนดการดำเนินงาน วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการร่วมกัน
ขั้นดำเนินการ
๑. กลุ่มบริหารวิชาการ มีการกำหนดรายวิชาโครงงาน รวมถึงรายวิชาที่เปิดสอนเพื่อส่งเสริมศักยภาพ
ด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ ในโครงสร้างของหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นกลุ่มสาระหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านงานวิจัยและ
โครงงาน นอกจากนี้ งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน (กลุ่มบริหารวิชาการ) งานพัฒนาศักยภาพนักเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี งานจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
นำวัตถุประสงค์ของ Innovation Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai ไปวางแผนในการ
ดำเนินกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปี ได้แก่ กิจกรรมการนำเสนอโครงงาน (Science Fair) กิจกรรม
นำเสนอโครงงาน กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณฯ (Science Symposium) กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันโครงงานและ
นวัตกรรมในเวทีระดับนานาชาติ กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของสมาคมวิทยาศาสตร์ อพวช
ในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ กิจกรรมการประกวดโครงงาน YSC กิจกรรมโครงงานเพาะพันธุ์ปัญญา
มหาวิทยาลัยพะเยา กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันเนื่อง
ในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อ และ
การจัดการเรียนการสอนของทุกกลุ่มสาระฯ กิจกรรมค่าย Inquiry กิจกรรมค่ายหัวแหลม กิจกรรมศึกษาดูงาน
ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมศึกษาดูงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ กิจกรรมศึกษาดูงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมฟังบรรยายความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์
๒. หั ว หน้ า งานส่ ง เสริ ม ความเป็ น เลิ ศ ด้ า นโครงงาน ในฐานะหั ว หน้ า งาน Innovation Princess
Chulabhorn Science High School Chiang Rai และทำหน้ า ที ค รู ผ ู ้ ส อนรายวิ ช าโครงงาน ประชุ ม คณะครู
ที่ปรึกษาโครงงาน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าใจเป้าหมายและมุ่งดำเนินการไปสู่เป้าหมายร่วมกัน
๓. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยงานพัฒนาศักยภาพนักเรียน งานส่งเสริมความเป็นเลิ ศ
ด้านโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มเทคโนโลยี และงานวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๑๘๙

เตรียมฝึกซ้อมการนำเสนอโครงงานแก่นักเรียน เพื่อร่วมแข่งขันในทุกเวทีทั้งระดับเขตพื้นที่ ระดับภาคและระดับ
นานาชาติ
๔. นักเรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดข้อตกลงต่าง ๆ การจัดการเรียนรู้รายวิชาโครงงาน เป็นผู้พัฒนา
โครงงาน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการคัดเลือกผลงานโครงงานที่มีความเหมาะสมในการเป็นตัวแทนของชั้นเรียนและ
ของโรงเรียน ในการเข้าร่วมประกวดแข่งขันโครงงานในเวทีระดับต่าง ๆ เพื่อการพัฒนานักเรียน ดังนี้
๔.๑ การพัฒนานักเรียนด้านองค์ความรู้
๑) ครูผู้สอนรายวิชาโครงงาน และครูผู้สอนรายวิชาที่ส่งเสริมศักยภาพด้านโครงงานของนักเรียนจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ สสวท.
๒) จัดกิจกรรมค่าย Inquiry โดยงบประมาณสนับสนุนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ การศึกษา
ดูงานด้านวิทยาศาสตร์ เช่น สถาบันวิจัยจุฬาภรณ และการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น งบ
สนับสนุนจากศูนย์พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ (ศพว.) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ในการพัฒนาหัวข้อโครงงาน
๓) จัดกิจกรรมพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ และพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ในวิชาสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ จัดค่าย Inquiry ค่ายหัวแหลม และค่ายเพาะพันธุ์ปัญญา
๔) จัดกิจกรรมการพัฒนาหัวข้อโครงงานในรายวิชาสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ ายวิชาโครงงาน๑
และรายวิชาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยบริบทจากปัญหาที่พบในชีวิตประจำวันหรื อความต้องการ
พัฒนาของดีที่มีในชุมชน หรือการสร้างนวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหา เน้นการใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อ
กระตุ้นเกิดประเด็นปัญหาที่สามารถพัฒนาเป็นหัวข้อโครงงาน
๕) นักเรียนรวมกลุ่มเพื่อจัดทำโครงงานตามสาขาวิชาที่สนใจได้แก่สาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิท ยา
คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ นวัตกรรม และสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงร่างโครงงานเพื่อหาครูที่ปรึกษาและอาจารย์ที่
ปรึกษาร่วม จากมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง
๖) ครูผู้สอนรายวิชาโครงงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมวิพากย์หัวข้อโครงงานให้แก่นักเรียนโดยเชิญ
คณะอาจารย์ จ ากมหาวิ ทยาลั ย พี ่ เลี้ ย ง รวมถึ งเชิ ญครู ท ี ่ ปรึ กษาโครงงานแต่ ล ะสาขาเข้ าร่ ว มเป็ นกรรมการ
วิพากย์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงงานนักเรียน
๗) นักเรียนดำเนินการพัฒนาโครงงานตามข้อเสนอแนะ ภายใต้การกำกับดูแลของครูที่ปรึกษา
โครงงานและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
๘) คัดเลือกผลงานโครงงานนักเรียนที่มีคุณภาพเพื่อเป็นตัวแทนโรงเรียนในการเข้าร่วมประกวด
แข่งขัน ในเวทีต่าง ๆ โดยผ่านการวิพากย์จากอาจารย์มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง และคณะกรรมการ Innovation
Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai
๙) คณะกรรมการ Innovation Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai
งานส่งเสริมเลิศด้านโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ว ิทยาศาสตร์ ครูที่ปรึกษาโครงงานทุกคน ครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ร่วมกัน ดำเนินการให้คำปรึกษาและฝึกซ้อมการนำเสนอของ
นักเรียนก่อนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันโครงงานในเวทีต่าง ๆ
๑๐) ส่งนักเรียนเข้าประกวดแข่งขันโครงงานในระดับต่าง ๆ ได้รับการยำย่องและได้รับรางวัล

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๑๙๐

๔.๒ การพัฒนานักเรียนด้านทักษะกระบวนการ
๑) จัดกิจ กรรมการเรีย นรู้ในรายวิช าโครงงาน และรายวิช าที่ส ่งเสริมศักยภาพด้านโครงงาน
ที่เน้นกระบวนการกลุ่ม และการทำงานเป็นทีมพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ
๒) การแบ่งกลุ่มให้นักเรียนพัฒนาผลงานโครงงานตามความสนใจ เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม
๔.๓ การพัฒนานักเรียนด้านจิตวิทยาศาสตร์
๑) จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานเพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียนแก่สาธารณชน
๒) จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานของรุ่นพี่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้รุ่นน้อง บนเวทีกิจกรรม
Science Fair , Science Symposium
๕. ฝ่ายบริหาร ให้การสนับสนุนสถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ ในการทำการทดลอง รวมทั้งสนับสนุน
งบประมาณในการส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันโครงงานในเวทีระดับต่าง ๆ
๖. มหาวิทยาลัย พี่เลี้ย ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เชียงราย ให้การสนับสนุนอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม และอนุเคราะห์การใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ขั้นสูง ร่วม
ถึงการวิพากษ์โครงงาน เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงงานของนักเรียน มหาวิทยาลัยพะเยา กำหนดการ
พัฒนาครูแกนนำและนักเรียน โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา เพื่อเผยแพร่ผลงาน
๗. ผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่าและชุมชน ให้การสนับสนุนวัสดุ ในการทดลองของนักเรียน เช่น พืชต่าง
ๆ ในท้องถิ่น เพื่อนำมาใช้ในการสกัด การให้ความรู้เรื่องการย้อมผ้า รวมถึงอนุเคราะห์ผ้าฝ้าย เป็นต้น นอกจากนี้
ผู้ปกครองนักเรียนยังทำหน้าที่เป็นวิทยากรท้องถิ่น ให้ความรู้ กับนักเรียน ในการนำความรู้มาต่อยอด พัฒนา
โครงงาน และสนับสนุนทุนในการทำโครงงาน
๘. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง จัดเตรียมทุนและงบประมาณ เพื่อสนับสนุน และให้กำลังใจ ในการเข้าร่วมแข่ งขัน
การนำเสนอ และการเผยแพร่ผลงานโครงงานของนักเรียนในเวทีระดับต่าง ๆ
๙. กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง ๑๒ แห่ง กำหนดแผนการนำเสนอผลงานโครงงาน
(Science Symposium)
๑๐. หน่วยงานและสถาบันทางการศึกษา อาทิมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร และโครงการต่อ
กล้าให้เติบใหญ่ ในการกำกับของ สวทช. ให้ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาโครงงาน จากการนำนักเรียนเข้าร่วมส่งโครงร่างโครงงาน
รวมถึงเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วมฝึกประสบการกับนักวิจัยของ สสวท. สวทช. และ วช.
ขั้นติดตามและประเมินผล
มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และรายงานผลการดำเนิน
กิจกรรมตามโครงการเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม การจัดกิจกรรมตามโครงการแผนปฏิบัติการประจำปี ส่งผลให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบายและเป้าหมายการของการจัดการเรียนรู้ Innovation Princess
Chulabhorn Science High School Chiang Rai ด้วยหลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ดังนี้
๑. หัวหน้างานส่งเสริมความเป็นเลิศด้านโครงงาน ทำหน้าทีครูผู้สอนรายวิชาโครงงาน กำหนดแบบ
ติดตามการทำโครงงานของนักเรียน มอบแก่นักเรียน เพื่อให้ครูที่ปรึกษาได้รับทราบถึงการดำเนินงานทุกครั้ง
๒. ครูที่ปรึกษาโครงงาน ติดตามการดำเนินงานโครงงานของนักเรียน ผ่านแบบการติดตามโครงงาน และ
ร่วมเป็นผู้วิพากษ์โครงงานกับอาจารย์มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงงานนักเรียน
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๑๙๑

๓. ประชาสัมพันธ์ผลงานนักเรียน ผลการดำเนินโครงการในวารสารโรงเรียน “จุฬาวิทย์สาร” ข่าวจุฬาวิทย์เชียงราย
เว็บเพจโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สื่อออนไลน์อื่น ๆ
๔. ประเมินผลการดำเนินการโครงการ รายงานผลต่อผู้เกี่ยวข้อง
๕. คณะกรรมการโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลับพะเยา และโครงการต่อกล้า
ให้เติบใหญ่ ในการกำกับของ สวทช.ติดตามผลการดำเนินงาน
ขั้นปรับปรุงและพัฒนา
นำปัญหาและข้ อ เสนอแนะจากการประเมินผลการดำเนิ น การโครงการมาวิ เ คราะห์และวางแผน
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงการ Innovation Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai ต่อไป
๑. มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ดังนี้
๑.๑. เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สู่การ
เป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ และนักนวัตกรรม
๑.๒ พัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ มีการทำงานเป็นทีม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นำไป
แก้ปัญหาและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
๑.๓ นักเรียนมีโอกาสเผยแพร่และแสดงผลงานแก่สาธารณะชนทั้งในโรงเรียน นอกโรงเรียน จนถึงระดับนานาชาติ
๑.๔. สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่า “โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำ บ่มเพาะผู้มีความสามารถ
พิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษา เพื่อมุ่งมั่นสู่การเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์
และนักนวัตกรรม เพียบพร้อมคุณธรรมจริยธรรม น้อมนำงานพระราชดำริ สามารถสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน”
๑.๕ สอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียน ผู้นำด้านกระบวนการคิด วิเคราะห์ วิจัย
๑.๖ สอดคล้องกับ เป้าหมาย ผู้เรียนมีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมในระดับสากล และผู้เรียนมีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้นและมุ่งมั่นในการ
สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามแก่สังคมและประเทศชาติ
๒. โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
๒.๑ มีการกำหนดรายวิช าโครงงาน และรายวิช ารายวิช าที่เปิดสอนเพื่อส่งเสริมศักยภาพด้าน
โครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
๒.๒ มีคำอธิบายรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มีการกำหนดรายวิชาเพื่อ
ส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพด้ า นโครงงานวิ ท ยาศาสตร์ เพื ่ อ ให้ บ รรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง Innovation Princess
Chulabhorn Science High School Chiang Rai โดยเกิดจากการรับรู้เข้าใจปัญหา ความร่วมกันของทุกฝ่าย และ
ลงมือปฏิบัติหรือสนับสนุนตามบทบาทหน้าที่ (เอกสารประกอบการรายงาน รายวิชาที่เปิดสอน ตามหลักสูตรโรงเรียน)
๓. การจัดกิจกรรมตามโครงการแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ส่งผลให้บรรลุวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบายและเป้าหมายการของของ Innovation Princess Chulabhorn Science High
School Chiang Rai ด้วยหลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม การบริหารโรงเรียน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓ ห่วงและ ๒ เงื่อนไข ในการคิด การพูด และการปฏิบัติ
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๑๙๒

แผนภูมิแสดงการดาเนิ นการ Innovation Princess Chulabhorn Science High School Chiang iRai
กลุ่มบริ หารวิ ชาการ

กลุ่มโรงเรียน
วิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ทั้ง ๑๒ แห่ง

นําเสนอผลงาน
โครงงาน
(Science
Symposium)

โครงการ
เพาะพันธุ์
ปัญญา
มหาวิทยาลัย
พะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
พัฒนาครูแกนนำและนักเรียน

กําหนดรายวิชา
โครงงาน
โครงสร้างของ
หลักสูตร

Innovati
on
การวิพากษ์
โครงงาน
มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง

พัฒนาศักยภาพ
นักเรียน
งานส่งเสริม
ความเป็นเลิศ
ด้านโครงงาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

จัดเตรียมทุน
และงบประมาณ
เพื่อสนับสนุน
และให้กําลังใจ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครู
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง

มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๑๙๓

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๑๙๔

ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน
ผ ล ก า ร จ ั ด ก า ร Innovation Princess Chulabhorn Science High School Chiang iRai มี ผ ล
การดำเนินโครงการ/ กิจกรรมเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนรอบด้านโดยรวมอย่างชัดเจน และส่งผลด้านใด
ด้านหนึ่งอย่างโดดเด่น ดังนี้
ผลที่เกิ ดขึ้นกับนักเรียน
๑. เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนด้านองค์ความรู้
๑.๑ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สู่การเป็นนักวิจัย
นักประดิษฐ์ และนักนวัตกรรมโดยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ที่เกิดจากการ
จัดการเรียนรู้ในรายวิชาโครงงาน วิชาสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ และวิชาความคิดสร้างสรรค์และนวั ตกรรม รวมถึง
การดำเนินกิจกรรมค่าย Inquiry การศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ เช่น สถาบันวิจัยจุฬาภรณ และการศึกษาเรียนรู้
โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ทำให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้ในการที่จะมองเห็นบริบทของปัญหาที่จะนำมา
ดำเนินการจัดทำเป็นหัวข้อโครงงาน ส่งผลให้นักเรี ยนที่เรียนวิชาโครงงาน วิชาสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ และ
วิ ช าความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละนวั ต กรรม มี ผ ลการเรี ย นผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐานสถานศึ ก ษาที ่ ร ะดั บ ๓ ขึ ้ น ไป
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ และนักนวัตกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๑.๒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และมัธยมศึกษาปีที่ ๕ มีผลงานโครงงานที่เกิดจากการคิดและ
พัฒนาตามความสนใจของตนเอง อย่างน้อยคนละ ๑ ผลงาน มุ่งสู่เป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ และนักนวัตกรรม
๑.๓ โรงเรียนมีจำนวนโครงงานที่สามารถนำไปเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีระดับภาคขึ้นไปอย่างน้อย
ร้อยละ ๓๐ เวทีของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ (Science symposium) ร้อยละ ๑๐๐ ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
๒. เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนด้านทักษะกระบวนการ
๒.๑ นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ พัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ มีการทำงานเป็นทีม มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ นำไปแก้ปัญหาและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
๒.๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ร้อยละ ๑๐๐ ที่เรียน
วิชาโครงงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สามารถพัฒนาหัวข้อโครงงาน จนนำไปสู่การลงมือปฏิบัติได้จริง
๒.๓ นักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหา สามารถใช้กระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นทีม เพื่อพัฒนา
การคิดของกลุ่มอย่างเป็นระบบจนสามารถดำเนินงานจัดทำโครงงานเป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์ ปีการศึ กษา ๒๕๖๓
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๒.๔ นักเรียนสามารถใช้กระบวนการสืบเสาะ เพื่อสืบค้นข้อมูลมาสนับสนุนหรืออ้างอิงในโครงงาน
รวมถึ ง สามารถใช้ ท ัก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ และระเบี ย บวิธ ี ท างวิ ทยาศาสตร์ ในการออกแบบ
การทดลอง การเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ การทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายและสรุปผลจากการ
ตรวจผลงานผ่านครูที่ปรึกษา พบว่านักเรียนร้อยละ ๑๐๐ สามารถเขียนและจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ได้ดี
๒.๕ นักเรียนสามารถนำเสนอผลงานทั้งแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์ เพื่อตัดสินผล การเรียน
รายวิชาโครงงานต่อผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ร้อยละ ๑๐๐
๓. เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนด้านจิตวิทยาศาสตร์ นักเรียนมีโอกาสเผยแพร่ และแสดงผลงาน
แก่สาธารณะชนทั้งในโรงเรียน นอกโรงเรียน จนถึงระดับนานาชาติ โดยเป็นตัวแทนเข้าร่วม และได้รับการคัดเลื อก
การแข่งขันระดับนานาชาติ ได้ทุนสนับสนุนการทำโครงงาน เป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงาน สามารถถ่ายทอด
ประสบการณ์ที่ดี และเป็นแรงบันดาลใจที่ช่วยกระตุ้นการพัฒนาผลงานให้แก่นักเรียนรุ่นต่อ ๆ ไป
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๑๙๕

สรุปสิ่งที่เรียนรู้และปรับปรุงให้ดีขึ้น
๑. พัฒนาการจัดการ Innovation Princess Chulabhorn Science High School Chiang iRai ส่งผล
ต่อนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนฯ ให้เป็นไปอย่างเต็มศักยภาพ ตามตัวชี้วัดของค่าเป้าหมายการพัฒนา
และความสำเร็จของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จำนวนโครงงานที่ได้รับคัดเลือกเข้า
ร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ และจำนวนโครงงานที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอในระดับนานาชาติ โดยมีจำนวน
โครงงานที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมในเวทีต่าง ๆ ดังนี้
(๑) การประกวดโครงงาน Seoul International Invention Fair สาธารณรัฐเกาหลี
(๒) การประกวดโครงงานและนวัตกรรม Kaohsiung International Invention and Design EXPO
(KIDE) ประเทศไต้หวัน
(๓) การเข้าร่วมนำเสนอโครงงานด้านนาโนเทคโนโลยี ณ ประเทศญี่ปุ่น
(๔) การเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ประเทศสิงคโปร์
(๕) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ
(๗) โครงการรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่
(๘) การประกวดโครงงาน Young Scientist Competition จากการพั ฒ นาต่ อ ยอดผลงานของ
เยาวชนโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่”
๒. ผลการจั ด การ Innovation Princess Chulabhorn Science High School Chiang iRai ส่ ง ผล
ที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนรอบด้านโดยรวมอย่างชัดเจน และส่งผลด้านใดด้านหนึ่งอย่างโดดเด่นแล้ว
การจัดกิจกรรมในโครงการฯ ที่หลากหลาย รวมถึงการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี การปลูกฝังนักเรียนให้เห็นความสำคัญ มี เจตคติที่ดี และมีความรู้ความเข้าใจทางต่อ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพียงพอที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างเท่าทัน กับความก้าวหน้าทางวิทยาการ
สามารถเลือกดำเนินชีวิตได้อย่างมีเหตุผลด้วยกระบวนการคิดและตัดสินใจอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้
กิจกรรมในโครงการฯ ยั งกระตุ้นให้นักเรียนสนใจใฝ่ศึกษาหาความรู้และฝึกฝนการใช้ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้คิดเป็น ทำเป็น และสามารถนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการ
แก้ปัญหาเป็นคนมีเหตุมีผล รู้จักการค้นคว้า รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม ทันสมัย และทันท่วงที
เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการแสวงหาทางเลือก ตัดสินใจ หรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน จากการจัดการ
Innovation Princess Chulabhorn Science High School Chiang iRai ดั งกล่ าวทั ้ งหมดนี ้ ทำให้ โรงเรี ยนวิ ทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้รับรางวัล “โครงการรางวัลบัณณาสสมโภช” ในปีการศึกษา ๒๕๖๓
๓. โรงเรี ย นมี ก ารจั ด การ Innovation Princess Chulabhorn Science High School Chiang iRai
อย่างมีคุณภาพ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นจุดเน้น ตลอดจนถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในการบริหารจัดการโดยใช้ระบบ e-School /Google Apps/Line Appclition ทำให้องค์กรมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง จนได้รับรางวัลทั้งสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
๔. โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน
๕. โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม/งานตามแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
๖. โรงเรียนได้รับรางวัล และได้รับการยอมรับ ดังนี้
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๑๙๖

- รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียนมัธยมขนาดกลาง รางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ด้านการบริหารจัดการ และด้านยวัตกรรมและเทคโนโลยีเ พื่ อการเรียนการสอน
ระดับ สพม.เชียงราย
- รางวัลชนะเลิศโครงการเพื่อส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดีเด่นอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อนำร่องการปฏิรูปการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ในระดับมัธยมศึกษาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลบัณณาสสมโภช (Princess
Jubilee Award) ปีการศึกษา ๒๕๖๓
การขยายผลและการเผยแพร่ผลงานการพัฒนา ด้วยวิธีการที่หลากหลายและสร้างสรรค์
๑. ความร่วมมือเพื่อดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ ดังนี้
๑.๑ การทำ MOU ความร่วมมือเพื่อดำเนินกิจกรรมทางวิชาการโดยมีมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงเป็น
ที่ป รึกษา และอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการ Innovation Princess
Chulabhorn Science High School Chiang iRai
๑.๒ การทำ MOU ความร่วมมือกับ University of Otago, New Zealand เพื่อพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ โดยมีมหาวิทยาลัย Otago ประเทศนิวซีแลนด์
๑.๓ การทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นโรงเรียนคู่พัฒนากับโรงเรียน
Super Science High School (SSH) ประเทศญี่ปุ่น ส่งผลให้เกิดการจัดงาน Thailand - Japan Student Science
Fair นำเสนอโครงงานด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งได้รับความร่วมมือทางวิชาการอื่นๆ เช่น
การทำโครงงานร่วมกัน การแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ และวัฒนธรรม เป็นต้น
๑.๔ การทำข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ (MOU) กั บ โรงเรี ย น Tokyo Gakugei Super Science High
School ประเทศญี่ปุ่น
๑.๕ การทำข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ (MOU) ทางวิ ช าการกั บ สถานบั น KOSEN ประเทศญี ่ ปุ่ น
โดยสถาบัน KOSEN ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ไปศึกษาต่อ ณ สถาบัน KOSEN
๑.๖ โรงเรียนได้รับความร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นจาก Japan Foundation ประเทศไทย
โดยส่งครูจากประเทศญี่ปุ่น มาทำการสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับนักเรียน
๑.๗ โรงเรีย นได้ร ับ การสนับ สนุนห้องปฏิบัติการนวั ตกรรม จากสำนักงานคณะกรรมนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สนับสนุนห้องปฏิบัติการนวัตกรรม FAB LAB
๑.๘ โรงเรียนได้รับความร่วมมือจาก โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ในการพัฒนาผู้บริหารและครู
๑.๙ โรงเรี ย นได้ ร ั บ ความร่ ว มมื อ จากมหาวิ ท ยาลั ย พี ่ เ ลี ้ ย ง ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลั ย แม่ ฟ ้ า หลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย โดยส่งผู้เชี่ยวชาญ
สาขาวิชาต่างๆ ในการให้คำปรึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการนิเทศ ติดตาม ครูผู้สอน อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ในวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ (สาขาฟิสิกส์
สาขาเคมี สาขาชีววิทยา และสาขาเทคโนโลยี) วิชาภาษอังกฤษ

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๑๙๗

๑.๑๐ โรงเรีย นวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิท ยาลัย เชียงราย ได้รับความร่ว มมือจาก Japan
International Cooperation Agency (JICA) ส่งอาสาสมัครมาปฏิบัติงานเป็นเวลา ๒ ปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแก่ครู และนักเรียน ในสาขาคณิตศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาเทคโนโลยี
๒. หัว หน้างานส่งเสริมความเป็นเลิศด้านโครงงาน ในฐานะผู้รับผิดชอบ การจัดการ Innovation
Princess Chulabhorn Science High School Chiang iRai ตัวแทนครูที่รับผิดชอบประชาสัมพันธ์ของแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้รายงานผลการดำเนินการและรายงานผลการนำนักเรียนร่วมประกวดแข่งขันในเวทีระดับต่าง ๆ
๓. งานประชาสัมพันธ์ และงานโสตทัศน์ศึกษา จัดทำสื่อและเผยแพร่ผลงาน ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ครบถ้วน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น จัดทำวีดีทัศน์ วารสารโรงเรียน แผ่นพับเพื่อการศึกษาดูงานจากโรงเรียนอื่น ๆ
๔. หั ว หน้ า งานส่ ง เสริ ม ความเป็ น เลิ ศ ด้ า นโครงงาน ในฐานะผู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบ Innovation Princess
Chulabhorn Science High School Chiang Rai และหั ว หน้ า งานประชาสั ม พั น ธ์ ติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ
หน่วยงาน องค์กรภายนอกและสื่อต่าง ๆ ได้แก่ สถาบันศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วารสาร
รายการวิทยุและสำนักพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อรับทราบข้อมูลและเผยแพร่ผลงาน
๕. งานสารสนเทศโรงเรียน รวบรวมข้อมูลผลงาน การได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติอย่างเป็นระบบเพื่อสรุป
รายงานประจำปีอย่างต่อเนื่อง
๖. กิจกรรมเชิดชูเกียรติหน้าเสาธง โดยมีการมอบรางวัลและกล่าวยกย่องให้กับนักเรียน
๗. การเผยแพร่ผลงานลงในวารสาร “จุฬาวิทย์สาร” ให้แก่ผู้ปกครอง โรงเรียน/หน่วยงานต่าง ๆ
๘. การเผยแพร่ผลงานลงในวารสาร “ข่าวจุฬาวิทย์ เชียงราย” ให้แก่ผู้ปกครอง ในรอบกลับบ้ าน
ของนักเรียนแต่ละเดือน
๙. การเผยแพร่ผลงานบนเว็บไซต์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (www.pcccr.
ac.th) และ Page Facebook
๑๐. การเผยแพร่ผลงานบนเว็บไซต์ (http://www. spm๓๖.obec.in.th/)
๑๑. การส่งข่าวสารผ่านช่องทางโปรแกรมประยุกต์ (ไลน์) ในชื่อ PCCCR NEWS , PCCCR REPORT
และ PCSHSCR line
๑๒. การเผยแพร่วาระการประชุมผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และการศึกษาดูงาน
๑๓. ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าโรงเรียน และกลุ่มสาระการเรียนรู้
๑๔. ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายเครือข่ายคลื่นวิทยุชุมชนและวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
๑๕. โครงการแนะแนวสัญจร เป็นการออกแนะแนว ประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้กับบุคคลภายนอก
๑๖. แผ่นพับประชาสัมพันธ์
๑๗. การร่วมแสดงผลงาน ได้แก่ นักเรียนและครูที่ปรึกษา โครงงาน โดยได้รับเชิญเข้าร่วมแสดงผลงาน
ด้านนาโนเทคโนโลยี ที่ประเทศญี่ปุ่น
๑๘.. การจัดแสดงผลงานให้กับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ
จุดเด่นหรือลักษณะพิเศษของผลงานนวัตกรรม
การจัดการ Innovation Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai เกิดจากการรับรู้
เข้าใจปัญหา และความต้องการร่วมกันของทุกฝ่ายทุกงาน ในสถานศึกษาผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมคิดวางแผนและลงมือ
ปฏิบัติหรือสนับสนุนตามบทบาทหน้าที่ ทำให้การดำเนินการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และ
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๑๙๘

กลยุทธิ์ของโรงเรียน สร้างค่านิยม PCSHSCR กิจกรรมบรรลุความสำเร็จ เกิดความภาคภูมิใจ ใช้หลักการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม เน้นการทำงานเป็นระบบ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกคนปฏิบัติงานที่รับผิดชอบด้วยความเต็มใจ
ทุกคนรับรู้ เข้าใจเป้าหมายและมุ่งดำเนินการไปสู่เป้าหมายร่วมกัน ส่งผลให้นักเรียนทุกคนได้รับประโยชน์จากผล
การดำเนิน การจัดการ Innovation Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai โดยรวมอย่าง
รอบด้าน ชัดเจน และส่งผลด้านใดด้านหนึ่งอย่างโดดเด่น ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง สามารถคิดว่าเคราะห์
สังเคราะห์ มีเหตุมีผลก้าวทัน การเปลี่ยนแปลงของโลก มีทักษะการเรียนรู้อย่างถ่องแท้ และมีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลงานด้วยวิธีการที่หลากหลาย และสร้างสรรค์ ครอบคลุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดการ
ดำเนินการ และผลการดำเนินการเป็นที่ยอมรับในหน่วยงานการศึกษาทั้งในประเทศและนานาชาติ
ภาคผนวก หน้า ๒๙๕-๒๙๖
QR CODE แสดง Innovation Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai
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๑๙๙

๒. โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์
เนื่องด้ว ยสังคมในปัจจุบัน มีล ักษณะพลวัต ทำให้บางด้านมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เช่น
ด้านการผลิต ด้านเทคโนโลยี ประเทศไทยได้ประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ เช่น ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ ๆ การเกิดภัย
ธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศในปัจจุบัน ที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน ได้แก่ ปัญหาผลิตภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขัน
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางสังคม เป็นต้น จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในปัจจุบัน ได้
ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งปรากฏปัญหาให้เห็ นมากมาย ทั้งทางด้านเศรษกิจ ด้าน
สังคม และด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาสังคมที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของยาเสพติด อันนำมาซึ่ง
ปัญหาครอบครัว ที่เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียด มีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม หรืออื่น ๆ ซึ่ง
สถานศึกษาเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการป้องกัน ป้องปราม การเกิดปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าวโดยการปลูกฝัง
สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นกับนักเรียน นักเรียนสามารถมีทักษะชีวิตในการครองตนในสังคมได้เป็นอย่างดี หากโรงเรียน
สามารถถ่ายทอดความรู้ และคุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียน ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานักเรียนให้เป็นคน
ดี มีคุณธรรมตามความคาดหวังนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะบุคลากรทาง
การศึกษาทุกคนในสถานศึกษา ซึ่งมีครูเป็นหลักสำคัญในการดำเนินการพัฒนา คุณภาพชีวิตของนักเรียน ให้
เติบโตงดงามและเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่คุณภาพทั้งร่างกาย จิตใจ และ
สติปัญญา มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรม ดำเนินชีวิตที่ดีเป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่าน
กระบวนการทางการศึกษา ที่สถานศึกษาทุกแห่งต้องดำเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายขอกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ต้องการให้เยาวชน เป็นคนเก่ง คนดี ดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นอกจากจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักเรียน ได้รับความรู้ทางวิชาการแล้ว จึงควรมีการป้องกัน การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา ได้แก่ พฤติกรรมที่ไปข้องเกี่ยวกับสุรา บุหรี่ ยาเสพติด ติดเกม เล่นการพนัน
หนีเรียน ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม ซึ่งเป็นปัญหาสังคมที่ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ทุกคนที่เกี่ยวข้อง ต้องเข้าไป
ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา ไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยงดังกล่าวเกิดขึ้น
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดมาตรการป้องกันเด็กและเยาวชนไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
เรียนรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด รู้จักวิธีการปฏิเสธ และหลีกเลี่ยงยาเสพติด และการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ เพื่อหลีกเลี่ยงการหมกมุ่น มั่วสุมกับยาเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ ตลอดจนการดูแลช่วยเหลือ นักเรียน
ที่ไปเกี่ย วข้องกับ ยาเสพติด โดยนำนโยบายให้ผ ู้บริห ารองค์กรหลัก หน่ว ยงาน และสถานศึกษาดำเนินการ
ดังต่อไปนี้
๑. ผู้บริหารทุกระดับนำนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไปสู่การปฏิบัติ จัดทำแผนปฏิบตั ิ
การครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและนอกสถานศึกษา
๒. ผู้บริหารทุกระดับ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ต้องให้ความสำคัญและมีจิตสำนึกร่วมกัน
ที่จะปกป้อง คุ้มครอง ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้ความร่วมมือ และร่วมแรงร่วมใจ
จัดกิจกรรมทั้งในหลักสูตร และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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๒๐๐

๓. ผู้บริหารสถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมป้องกัน และเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา
ให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน เช่น กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ค่ายคุณธรรม กิจกรรมลูกเสือและ
เนตรนารีป้องกันยาเสพติด กิจกรรมกีฬาป้องกันยาเสพติด กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่าง ๆส่งเสริมการรวมกลุ่มของ
นักเรียน นักศึกษา ทั้งในส่วนของชมรมและสภานักเรียน
๔. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนให้ความรู้ เสริมสร้างจิตสำนึก ทักษะชีวิต ภูมิคุ้มกันต่อต้ าน
ยาเสพติด และอบายมุข จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาทุกคนให้ทั่วถึง โดยสร้างเครือข่ายแกนนำทุก
ระดับในสถานศึกษา
๕. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดระบบการดำเนินงานยุทธศาสตร์ ๕ มาตรการ ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข คือ มาตรการป้องกัน มาตรการค้ นหา มาตรการรักษา มาตรการเฝ้าระวังมาตรการ
บริหารจัดการ ภายใต้กลยุทธ์ ๔ ต้อง ๒ ไม่ ที่กำหนดให้สถานศึกษาต้องมียุทธศาสตร์ ต้องมีแผนงานต้องมีระบบ
ข้อมูล ต้องมีเครือข่าย ไม่ปกปิดข้อมูลและไม่ไล่ออก
๖. ผู้บ ริห ารทุกระดับ อำนวยการ กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน และจัดมาตรการ
เสริมแรงให้แก่ผู้รับผิดชอบด้านยาเสพติดดีเด่น ด้วยการยกย่องชมเชย มอบโล่ เกียรติบัตร เลื่อนขั้นเงินเดือนกรณี
พิเศษ มาตรการลงโทษบุคลากรที่ไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติด ให้ออกจากราชการและเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ
นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข มีสาระสำคัญ เพื่อให้ผู้บริหารองค์กร
หลัก หน่วยงาน และสถานศึกษาดำเนินการ ดังนี้
๑. ผู้บริหารสถานศึกษานำนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุขไปสู่การปฏิบัติ ให้มีแผนปฏิบัติการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย และการมีส่วนร่วมของ
คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และกลุ่มเป้าหมายนักเรียน นักศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา
๒. ผู้บริหารหน่วยงานและผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานการป้องกัน และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุ ข เพื่อสร้างและพัฒ นาระบบการ
ดำเนินงานที่เข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืน
๓. ผู ้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงานและผู้ บ ริห ารสถานศึก ษา อำนวยการ กำกั บ ติ ด ตาม และประเมิ นผลการ
ดำเนินงานการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขและ
จัดทำมาตรการเสริมแรงให้แก่ผู้รับผิดชอบด้วยการยกย่อง ชมเชย มอบโล่เกียรติยศ เกียรติบัตรและการเลื่อนขั้น
เงินเดือนกรณีพิเศษ
๔. ผู ้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงานและผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา อำนวยการ กำกั บ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
ดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขและใช้
มาตรการลงโทษบุคลากรที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้ออกจากราชการและเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ
๕. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน และผู้บริหารหน่วยงานและ
ผู้บริหารสถานศึกษา จัดตั้งคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงานการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
๖. ผู้บ ริห ารหน่ว ยงานและผู้ บ ริห ารสถานศึ กษา สรุปรายงานต้นสัง กั ด เพื่อสรุปผลรายงานศู น ย์
อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ
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แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย การป้องกัน และลด ละ เลิกบุหรี่ในเยาวชน จากการศึกษาเอกสาร
สามารถสรุปแนวทางเกี่ยวกับนโยบายการป้องกัน และลด ละ เลิกบุหรี่ในเยาวชน สามารถแบ่งออกเป็น ๗
ประเด็น ดังนี้
๑. นโยบายสิ่งจูงใจ โดยใช้กีฬา ดนตรี ศิลปิน ดารา ยกตัวอย่างเช่น การใช้กีฬา การปั่นจักรยาน
และชมรมฟุตบอลปลอดบุหรี่ เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มดาราที่เป็นไอดอล ซึ่งจะทำให้กลุ่มวัยรุ่นเชื่อฟัง
ตลอดจนให้รางวัลจูงใจแก่ผู้ที่ทำงานคลินิกเลิกบุหรี่
๒. นโยบายด้านกฎหมาย ควรบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และดำเนินการกำหนดพื้นที่ปลอด
บุหรี่ให้เป็นผลสำเร็จโดยทำให้เกิดกติกาในสังคม
๓. นโยบายด้านข้อมูล ควรมีข้อมูลเชิงสถิติและเชิงคุณภาพ เช่น เพศ จำนวนผู้สูบ พื้นที่ที่นักเรียน
สูบบุหรี่ในโรงเรียน ปัจจัยที่เป็นสาเหตุทำให้สูบบุหรี่ และสิ่งที่ต้องการสนับสนุนในการเลิกสูบบุหรี่สำเร็จ
๔. นโยบายความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร ความร่วมมือ
ภายนอกองค์กร เช่น การจัดตั้งเป็นเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากร
สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อทำกิจกรรมสร้างกระแสให้เยาวชนมีสุขภาพที่ดีใน
อนาคต ตลอดจนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจะต้องเป็นผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ เพราะมิฉะนั้นแล้วจะไม่
สามารถไปแนะนำบุคคลอื่นให้เลิกสูบบุหรี่ได้ รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ควรวางยุทธศาสตร์ร่วมกัน โดยทำโครงการ
ให้มีประสิทธิภาพเพื่อทำให้เยาวชนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายการทำงานทั้งด้านเศรษฐกิจ
และสังคมให้ดำเนินงานควบคู่กันไป ซึ่งต้องให้ความสำคัญในการพัฒนากับทุกช่วงอายุ และประชาชนในจังหวัด
ต้องเป็นแนวร่วมในการขับเคลื่อน ในขณะที่ภายในองค์กร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดควรมีหน้าที่ในการผลักดัน
และรับรู้เรื่องนี้ทุกคน
๕ นโยบายการให้ความรู้เรื่องพิษภัยบุหรี่กับทุก ๆ กลุ่มที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พ่อแม่ เยาวชน ชมรม/
เครือข่ายกีฬา เครือข่ายโรงเรียน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อให้คนเหล่านี้มีความรู้ และนำความรู้ดังกล่าวไป
เผยแพร่ให้กับคนอื่น ๆ ต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกอบรมบุคลากรในองค์กรให้มีความพร้อมในการดำเนินงาน
๖ นโยบายการสนับสนุนด้านงบประมาณที่เพียงพอในการดำเนินงาน และสนับสนุนเวชภัณฑ์
เช่น จัดหายาช่วยเลิกบุหรี่
๗. นโยบายด้านการสื่อสาร จะต้องทราบช่องทางในการให้ข้อมูลแก่เยาวชน และรณรงค์ให้เกิด
กระแสมากขึ้น ตลอดจนใช้สังคมในโลกออนไลน์เป็นสื่อในการแก้ปัญหาการสูบบุหรี่ในเยาวชน โดยกลุ่มคนใน
โลกออนไลน์มาร่วมมือกันให้ข้อมูล เพื่อให้วัยรุ่นเกิดความตระหนัก และทราบพิษภัยจากการสูบบุหรี่
แนวทางการป้องกันและลด ละ เลิกบุหรี่ในเยาวชน
แนวทางการป้องกันการสูบบุหรี่ในเยาวชน ควรอาศัยหลักการมีส่วนร่วมจากกลุ่มบุคคลต่าง ๆเพื่อช่วย
ให้วัยรุ่นที่ยังไม่สูบบุหรี่ ไม่ให้กลายเป็นบุคคลที่สูบบุหรี่ในอนาคต โดยมีการจัดบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่
กลุ่มบุคคลที่เป็นประชาชนทุกคน คนใกล้ชิด บิดามารดา ครู โรงเรียน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
การให้ความรู้เรื่องพิษภัยบุหรี่กับทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องมีความสำคัญ จากการศึกษา พบว่า การสอนสุข
ศึกษา เรื่อง บุหรี่ช่วยให้บุคคลมีความรู้เกี่ยวกับบุหรี่เพิ่มขึ้นทำให้มองเห็นว่าการสูบบุหรี่มีผลเสียต่อสุขภาพ รวมทั้ง
ช่วยให้ทัศนคติในการสูบบุหรี่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งทำให้เยาวชนสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ในที่สุด ประกอบกับองค์กร
ต้องพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานให้มีความพร้อมในการดำเนินงานเรื่องบุหรี่ เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานอาจมี
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ความรู้สึกว่าแนวทางการดำเนินงานมีความยากต่อการปฏิบัติ ทำให้ขาดความมั่นใจในการให้บริการ ควรจัดให้มี
การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานก่อนนำแนวปฏิบัติในการสนับสนุนการเลิกบุหรี่ไปใช้
การดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาด้วยยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ประกอบด้วย กิจกรรมห้องเรียนสีขาว กิจกรรมการเรียนการสอน ทักษะ
ชีวิต และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เช่น การเล่น ดนตรี
กีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม เป็นต้น
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการค้นหา ประกอบด้วย กิจกกรมการสำรวจสภาพการใช้ยาเสพติด ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน การเยี่ยมบ้าน การรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองผู้เรียนเป็น ๕ กลุ่ม คือ กลุ่มปลอด
กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุ่มค้า
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษา ประกอบด้วย การดูแลช่วยเหลือ กิจกรรมคลินิกเสมารักษ์ กิจกรรมจิต
สังคมบำบัดในสถานศึกษา การเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การส่งต่อเข้ารับการบำบัดรัก ษาจากสถานพยาบาล
กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการเฝ้าระวัง ประกอบด้วย กิจกรรมตู้แดงเสมารักษ์ กิจกรรมตำรวจประสานโรงเรียน
ครู D.A.R.E. โรงพั ก จำลอง กิ จ กรรมลู ก เสื อ ต้ า นภั ย ยาเสพติ ด สารวั ต รนั ก เรี ย น ห้ อ งเรี ย นสี ข าว และการ
ประสานงานกับผู้นำหน่วยงานในท้องถิ่น และหน่วยงานที่รับผิดชอบการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย การจัดทำแผนการอำนวยการ กำกับ ติดตาม
ประเมินผลและสรุปรายงาน การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติและสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติงาน พิจารณาจัดทำ
มาตรการลงโทษและมาตรการเสริมแรง
การดำเนินงานกลยุทธ์ ๔ ต้อง ๒ ไม่ สถานศึกษาดำเนินการ ๔ ต้อง คือ
๑. สถานศึกษาต้องมียุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สอดคล้องกับสภาพของปัญหา และ
สถานการณ์ในพื้นที่ที่มีความรุนแรงต่างกัน
๒. สถานศึกษาต้องมีแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาตลอดปีการศึกษา
๓. สถานศึกษาต้องมีระบบข้อมูลการดำเนินงาน ๔ ด้าน ได้แก่ ระบบด้านการป้องกัน ระบบด้านการเฝ้า
ระวัง ระบบด้านการดูแลช่วยเหลือ และระบบด้านการบริหารจัดการ
๔. สถานศึกษาต้องมีเครือข่ายการประสานงานทำงานระหว่างนักเรียน นักศึกษา ครู ผู้ปกครอง ผู้นำ
ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และผู้นำด้านศาสนา
สถานศึกษาดำเนินการ ๒ ไม่ คือ
๑. สถานศึกษาไม่ปกปิดข้อมูล กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุ่มค้ายาเสพติด
๒. สถานศึกษาไม่ผลักปัญหา ไม่ไล่นักเรียน ออกจากสถานศึกษาให้นำไปบำบัดรักษา เมื่อหายแล้วให้
กลับมาเรียนได้ตามปกติ
นอกจากการศึกษาข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด บุห รี่ และ
แอลกอฮอล์แล้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ยังได้น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน โดยได้ดำเนินการตามโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ยังได้นำแนวการ
ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข มาประมวลเข้าด้ว ยกัน
มียุทธศาสตร์ ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านการป้องกัน ด้านการค้นหา ด้านการรักษา ด้านการเฝ้าระวัง ด้านการบริหาร
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จัดการ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ ๔ ต้อง ๒ ไม่ คือ ต้องมียุทธศาสตร์ มีแผนงานป้องกัน มีระบบข้อมูล มีเครือข่าย
การทำงานร่วมกัน กลยุทธ์ ๒ ไม่ คือไม่ปกปิดข้อมูล ไม่ผลักดันปัญหา เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการให้เกิด
ผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ
แผนภูมิแสดง กระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่
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การดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่
๑. กาหนดนโยบาย“สถานศึกษาปลอดบุหรี่” มีการจัดทานโยบายโรงเรียนเป็ นเขตปลอดบุหรี่
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และลงนามโดยผูบ้ ริหาร มีการถ่ายทอดนโยบายสูก่ ารปฏิบตั ิ โดยการประกาศเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร รวมทัง้ เผยแพร่ นโยบายสู่นักเรียน/นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง
และผู้ท่เี กี่ยวข้องทัง้ ในและนอกสถานศึกษา โดยมีการระบุการห้ามสูบบุหรี่ในสถานศึกษา ตามที่กฎหมาย
กาหนด และมีมาตรการลงโทษผูท้ ฝ่ี ่ าฝืน มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ นโยบายผ่านช่องทางทีห่ ลากหลาย
๒. การบริ หารจัดการในสถานศึกษาปลอดบุหรี่ โดยมีการจัดตัง้ คณะทางานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ และ
กาหนดบทบาทหน้ าที่อ ย่างชัดเจน มีการสารวจข้อมูลการสูบบุหรี่ใ นสถานศึกษา เช่น จานวนผู้สูบบุหรี่
ความต้องการเลิกบุหรี่ การพบเห็นการละเมิดการสูบบุหรี่ มีการติดตามผลการดาเนินงาน โดยคณะทางาน
๓. จัดสภาพแวดล้อมเพื่อ “สถานศึกษาปลอดบุหรี่” มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้
เป็ นเขตปลอดบุหรีต่ ามกฎหมายกาหนด มีเครื่องหมายแสดงเขตปลอดบุหรีต่ ามกฎหมาย ให้ชดั เจน บริเวณ
ทางเข้า – ออกสถานศึก ษา ทุก ช่อ งทางที่ มีเ ครื่อ งหมายแสดงเขตปลอดบุหรี่ต ามกฎหมาย ให้ชดั เจน
บริเวณทางเข้า – ออกอาคาร และภายในอาคารสถานทีไ่ ม่มอี ุปกรณ์/สิง่ อานวยความสะดวกสาหรับการสูบ
บุหรี่ เช่น ที่เขีย่ บุหรี่ มีการเฝ้ าระวังไม่ให้มกี ารสูบบุหรี่บริเวณสถานศึกษา มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ไม่ให้เอือ้ ต่อการสูบบุหรีภ่ ายในโรงเรียน
๔. การสอดแทรกเรื่องบุหรี่ในการเรียนการสอนและกิ จกรรมนอกหลักสูตร มีการวางแผน
และกาหนดกิจกรรมเพื่อสอดแทรก เรื่องโทษ พิษภัย และผลกระทบของบุหรีใ่ นรายวิชาและกิจกรรมต่าง ๆ
ทัง้ ในหลักสูตรและนอกหลักสูตร เช่น บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน การเรียนรูใ้ นคาบทักษะชีวติ วันงดสูบบุหรีโ่ ลก วันยาเสพติด
การถ่ายทอด/สือ่ สาร/สอดแทรก/เน้นย้า เรื่องโทษ พิษภัย และผลกระทบของบุหรีใ่ นรายวิชาและกิจกรรมต่าง
ๆ ทัง้ ในและนอกหลักสูตร และการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ รณรงค์โทษของบุหรี่ เป็ นต้น
๕. การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการขับเคลื่ อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ มีการส่งเสริมให้
นักเรียนมีส่วนร่วม ในการเฝ้ าระวัง ป้ องกันเพื่อควบคุมยาสูบ ทัง้ ในบริเวณในและนอกสถานศึกษา มีการ
ส่งเสริมให้นักเรียนประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างค่านิยมการไม่สูบบุหรีใ่ นช่องทางทีห่ ลากหลาย มีการส่งเสริมให้
นักเรียนสร้างสื่อการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนในสถานศึกษามีภูมคิ ุม้ กันในการปกป้ องตนเองจากการสูบบุหรี่
มีการส่งเสริมให้นกั เรียนร่วมรณรงค์ให้บา้ นและชุมชนปลอดบุหรี่ และชักชวนคนในบ้านให้เลิกสูบบุหรี่
๖. การดูแลช่ วยเหลือนั กเรีย นไม่ให้ สู บบุหรี่ มีก ระบวนการป้ อ งกัน คัด กรอง และติด ตาม
นั ก เรีย นกลุ่ ม เสี่ย ง เพื่อ ป้ อ งกัน การริเ ริ่ม สูบ บุ ห รี่ข องนักเรีย น มีก ระบวนการในการดูแ ลช่ ว ยเหลือ ให้
คาปรึกษาเพื่อการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนให้เลิกสูบบุหรีแ่ บบบูรณาการ รวมทัง้ การ
ติดตามผลการเลิกสูบบุหรี่ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง มีกระบวนการส่งต่ อนักเรียนที่สูบบุหรี่ เข้าสู่ระบบ
บริการเลิกบุหรี่ตามความเหมาะสม และติดตามผลการเลิกสูบบุหรี่ของนักเรียนที่เข้าสู่ระบบบริการเลิกสูบ
บุหรีอ่ ย่างต่อเนื่อง
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๗. การมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชน มีกจิ กรรมสร้างความตระหนักเรื่อง
โทษ พิษภัย และผลกระทบของบุ หรี่ร่วมกับชุมชน มีการชี้แจงและขอความร่วมมือร้านค้าในชุมชนกาหนด
นโยบายสนับสนุนการดาเนินงานบ้านและชุมชนปลอดบุหรี่
มาตรการที่ ๑ กำหนดนโยบาย “สถานศึกษาปลอดบุหรี่” ของสถานศึกษา
๑. จัดทำนโยบายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่เป็นลายลักษณ์อักษร และลงนามโดยผู้บริหาร
๒. ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยการประกาศโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ เป็นลายลักษณ์อักษร
รวมทั้งเผยแพร่ นโยบายสู่นักเรียน/นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องทั้งใน
และนอกสถานศึกษา ตามที่กฎหมายกำหนด และมีมาตรการลงโทษผู้ที่ฝ ่าฝืน มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
นโยบายผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น วารสารโรงเรียน สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น
วิธีการดำเนินงาน
๑. โรงเรียนประกาศนโยบายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ดังนี้
- ผู้อำนวยการโรงเรียนประกาศนโยบายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายหน้าเสาธง ประกาศ
หน้าเสาธงและในหอประชุมให้คณะครู บุคลากร และนักเรียนในโรงเรียนทราบและถือปฏิบัติ
- ผู้อำนวยการโรงเรียนประกาศนโยบายในที่ประชุมครู ประกาศในวันประชุมผู้ปกครองนักเรียนใน
ทุกภาคเรียน เพื่อรับทราบนโยบายอย่างชัดเจน พร้อมทั้งแจกนโยบายที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ทราบและถือปฏิบัติ
๒. แต่งตั้งคณะทำงาน “โรงเรียนปลอดบุหรี่”
๓. กำหนดนโยบายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่พร้อมทั้งมาตรการลงโทษ ลงในคู่มือนักเรียน
๔. นำนโยบายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ พร้อมทั้งมาตรการลงโทษ ปิดประกาศตามสถานที่ต่าง ๆ
๕. จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่ไม่เอื้อต่อการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์
๖. จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยตลอด ๒๔ ชั่วโมง มีครูเวรประจำวัน ครูหอพักตรวจตราบริเวณ
โรงเรียนและหอพักทั้งวันธรรมดาและวันหยุดราชการ เพื่อเฝ้าระวังไม่ให้มีการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์
๗. โรงเรียนจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก การต่อต้านยาเสพติดทุกประเภท โดยผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรนักเรียนในโรงเรียนปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่และยาเสพติด
๘. ครูที่ปรึกษา ครูหอพัก แจ้งย้ำเตือนนโยบายโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่พร้อมทั้งมาตรการลงโทษ
อย่างต่อเนื่อง
๙. ครูผู้สอนสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับบุหรี่และยาเสพติดในการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตร
๑๐. คณะกรรมการนักเรียนและอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียนช่วยจัดกิจกรรมรณรงค์ในหลากหลาย
รูปแบบ และจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนห่างไกลบุหรี่ แอลกอฮอล์ และยาเสพติดอื่น ๆ ทั้งในโรงเรียนและในชุมชน
มาตรการที่ ๒ การบริหารจัดการในสถานศึกษาปลอดบุหรี่
๑. แต่งตั้งคณะทำงาน “โรงเรียนปลอดบุหรี่”
๒. รับสมัครนักเรียนอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน เพื่อร่วมดำเนินการโครงการ “โรงเรียนปลอดบุหรี่”
๓. มีการสำรวจสภาพปัญหาการสูบบุหรี่ในโรงเรียน
๔. มี “กิจกรรมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่” อย่างต่อเนื่อง
๕. การนิเทศ /ติดตาม /ประเมินผล
วิธีการดำเนินงาน
๑. โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการทำงานดำเนินโครงการ “โรงเรียนปลอดบุหรี่” ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการสูบบุหรี่ในโรงเรียน ที่เป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๒๐๖

๒. ครูผู้ดำเนินงาน ครูอนามัย และนักเรียนอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน รับทราบถึงบทบาทหน้าที่
ของโรงเรียน ที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแนวปฏิบัติใน
การร่วมมือกันรณรงค์การไม่สูบบุหรี่และแอลกอฮอล์ รวมทั้งยาเสพติดทุกชนิด
๓. จัดประชุมคณะทำงานโครงการ “โรงเรียนปลอดบุหรี่ ” เพื่อวางแผนการทำงานโรงเรียนปลอดบุหรี่
กำหนดนโยบาย ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายผ่านช่องทางที่หลากหลาย
๔. จัดทำเครื่องมือในการสำรวจปัญหาการสูบบุหรี่ในโรงเรียน เช่น จำนวนผู้สูบบุหรี่ ความต้องการเลิก
บุหรี่ การพบเห็นการละเมิดการสูบบุหรี่ สรุปผลการสำรวจ เผยแพร่ผลการสำรวจให้ครูและบุคลากรรับทราบ
๕. จัดกิจกรรมที่ที่หลากหลาย ทั้งกิจกรรมรณรงค์การงดสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ การต่อต้านยาเสพ
ติดทุกชนิด และกิจกรรมที่ให้นักเรียนห่างไกลบุหรี่ แอลกอฮอล์ และยาเสพติด จัดกิจกรรมทั้งทางวิชาการ การออก
กำลังกาย สันทนาการ และบำเพ็ญประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ
๖. ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามการดำเนินงาน และแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น สรุปผลการนิเทศ /
ติดตาม นำผลการนิเทศ /ติดตาม มาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานในครั้งต่อไป
มาตรการที่ ๓ การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อ “สถานศึกษาปลอดบุหรี่”
๑. มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการไม่สูบบุหรี่
๒. ความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อ “โรงเรียนปลอดบุหรี่”
วิธีการดำเนินงาน
๑. ครูและนักเรียนแกนนำขออนุญาตผู้อำนวยการโรงเรียนในการติดป้าย “โรงเรียนปลอดบุหรี่”
๒. ครูและนักเรียนแกนนำ สำรวจและวางแผนกำหนดจุดที่ติดป้าย “โรงเรียนปลอดบุหรี่”
๓. จัดทำป้าย “โรงเรียนปลอดบุหรี่” และให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบป้ายรณรงค์ต่าง ๆ ซึ่ง
สามารถนำ ไปใช้ในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น เช่น กิจกรรมกีฬาสี
กิจกรรมสันทนาการอื่น ๆ
๔. จัดหาป้าย สื่อ โดยการดาวน์โหลดจาก website (เว็บไซต์)ของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
จัดทำป้าย “โรงเรียนปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย” และสื่อรณรงค์ต่าง ๆ
๕. ดำเนินการติดป้าย “โรงเรียนปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย”สื่ออื่น ๆ ในจุดที่เห็นเด่นชัด เช่น หน้า
โรงเรียน บริเวณทางเข้าโรงเรียน ตามบริเวณต่าง ๆ ในโรงเรียน ได้แก่ ทางเดินในโรงเรียน โรงอาหาร ห้องสุขา
อาคารสำนักงาน อาคารเรียน ที่สามารถเห็นชัดเจนและมุมต่าง ๆ ของโรงเรียน
๖. จัดมุมเรียนรู้รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
๗. ไม่มีอุปกรณ์/ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการสูบบุหรี่ เช่น ที่เขี่ยบุหรี่
๘. มีการเฝ้าระวังไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในบริเวณสถานศึกษา มีการเฝ้าระวังมุมอับ จุกเสี่ยงที่เอื้อต่อการสูบ
บุหรี่ในโรงเรียน
๙. ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อ “โรงเรียนปลอดบุหรี่”

มาตรการที่ ๔ การสอดแทรกเรื่องบุหรี่ในการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตร
๑. สอดแทรกเรื่องบุหรี่ในการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ
๒. สอดแทรกเรื่องบุหรี่ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๓. สอดแทรกเรื่องบุหรี่ในกิจกรรมนอกหลักสูตร
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๒๐๗

๔. มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องบุหรี่กับสุขภาพแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
๕. ผลจากการดำเนินงานสอดแทรกในการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตร
การวางแผนและกำหนดกิจกรรม เพื่อสอดแทรก เรื่องโทษ พิษภัย และผลกระทบของบุหรี่ในรายวิชา
และกิจกรรมต่างๆ ทั้ง ในหลักสูตรและนอกหลักสูตร เช่น บุรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
สังคมศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรมทักษะชีวิต กิจกรรม ๓๑ พฤษภาคม วัดงดสูบบุหรี่โลก การอบรมคาบ
จริยธรรม กิจกรรมลูกเสื้อ ๒) การถ่ายทอด/สื่อสาร/สอดแทรก/เน้นย้ำ เรื่องโทษ พิษภัย และผลกระทบของบุหรี่
ในรายวิชาและกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกหลักสูตร เป็นต้น
วิธีการดำเนินงาน
๑. โรงเรียนประสานงานกับกลุ่มบริหารวิชาการ จัดประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่ม สาระ
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อวางแผนการบูรณาการความรู้เรื่องบุหรี่ แอลกอฮอล์ และยาเสพติดอื่น ๆ กับการ
เรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
๒. โรงเรียนจัดประชุมชี้แจงครูในโรงเรียน ขอความร่วมมือในการบูรณาการความรู้เรื่องบุหรี่ แอลกอฮอล์
และยาเสพติดอื่น ๆ เข้ากับการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
๓. โรงเรียนบูรณาการความรู้เรื่องบุหรี่ แอลกอฮอล์ และยาเสพติดอื่น ๆ เข้ากับการเรียนการสอนใน
รายวิชาและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ดังนี้
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เช่นนักเรียนเขียนคำขวัญ แต่งกลอน เขียนเรียงความ เขียนเรื่องสั้น
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เช่น สารพิษในควันบุหรี่
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เช่น นักเรียนวาดภาพ วาดการ์ตูน ออกแบบสติกเกอร์ ออกแบบ
โปสเตอร์ แต่งเพลง เล่นดนตรีรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เช่น นิมนต์พระวิทยากรมาให้ความรู้แก่นักเรียน
- กลุ่มสาระเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เช่น โทษของบุหรี่ แอลกอฮอล์ และยาเสพติดอื่น ๆ จัดทำ
ป้ายรณรงค์ในกิจกรรมกีฬาสีภายใน
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เช่น นักเรียนเล่าเรื่องพิษภัยอันตรายและโรคที่เกิดจากการ
สูบบุหรี่ แอลกอฮอล์ และยาเสพติด เป็นภาษาอังกฤษ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เช่น นักเรียนออกแบบข้อความรณรงค์เพื่อการ
ไม่สูบบุหรี่ นักเรียนจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เช่น นักเรียนคำนวณจำนวนเงินที่สุญเสียไปกับการสูบบุหรี่
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรม
แนะแนว กิจกรรมชุมนุม เป็นต้น
- กิจกรรมนอกหลักสูตร เช่น กิจกรรมปฐมนิ เทศ กิจกรรมโฮมรู ม กิจกรรมเสริมสร้า งคุ ณ ธรรม
จริยธรรม กิจกรรมทักษะชีวิต กิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ และกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา/ประเพณี/วัฒนธรรม
เช่น แห่เทียนเข้าพรรษา กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
๔. โรงเรียนเชิญวิทยากรภายนอก เช่น จากโรงพยาบาล สาธารณสุข พระวิทยากร มาให้ความรู้เรื่องโทษ
ของบุหรี่ แอลกอฮอล์ และยาเสพติดอื่น ๆ
มาตรการที่ ๕ การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ดังนี้
๑. การส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกิจกรรมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่
๒. มีความต่อเนื่องในการดำเนินกิจกรรมของนักเรียน
๓. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๒๐๘

วิธีการดำเนินงาน
๑. โรงเรี ย นและหน่ ว ยงานที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งจั ด อบรมนั ก เรี ย นแกนนำเพื ่ อ รณรงค์ โ รงเรี ย นปลอดบุ ห รี่
๒. โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนแกนนำ คณะกรรมการนักเรียน มีส่วนร่วมในกิจกรรมรณรงค์
เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ โดยสอดแทรกประเด็นเกี่ยวกับนโบบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ การสร้างความตระหนักถึงพิษ
ภัยอันตรายของบุหรี่ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
- การเดินรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ วันต่อต้านยาเสพติด วันงดเหล้าเข้าพรรษา
- การจัดป้ายนิเทศจัดนิทรรศการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ความรู้เรื่อง โทษของบุหรี่และแอลกอฮอล์
- การจัดกิจกรรมหน้าเสาธงให้ความรู้เรื่องพิษภัยอันตรายของบุหรี่ในวันงดสูบบุหรี่โลก วันต่อต้านยา
เสพติด วันงดเหล้าเข้าพรรษา
- การประกวดวาดภาพ เขียนป้ายผ้า รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และยาเสพติดอื่น ๆ
- การจัดกิจกรรมพี่น้อง เพื่อนสอนเพื่อน ป้องกันภัยบุหรี่และยาเสพติดอื่น ๆ
- นักเรียนร่วมคำกล่าวคำปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่และยาเสพติดอื่น ๆ
- นักเรียนจัดทำสื่อรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และยาเสพติดอื่น ๆ
- ในแต่ละหอพักมีคณะกรรมการหอพัก เพื่อสอดส่อง ดูแล เฝ้าระวังภัยต่าง ๆ ภายในกอพัก
- มีการแต่งตั้งคณะครูตรวจเยี่ยมหอพักทั้งกลางวันและกลางคืน
๓. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กับหน่วยงานภายนอกโรงเรียนทุกครั้ง
๔. กิจกรรมทุกกิจกรรมที่รณรงค์เกี่ยวกับการไม่สูบบุหรี่และยาเสพติดอื่น ๆ การเฝ้าระวังการเข้าไปข้อง
เกี่ยวกับยาเสพติด โรงเรียนได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี
๕. การจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมนักเรียนมีความพึงพอใจ เพราะเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนเกิดความปลอดภัย

การรณรงค์เพือ่ การไม่สบู บุหรี่ แอลกอฮอล์และยาเสพติดอื่น ๆ
มาตรการที่ ๖ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่ ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
ได้ดำเนินการดังนี้
๑. มีกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่
๒. ผลจากการดำเนินงาน
๓). ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
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๒๐๙

วิธีการดำเนินงาน
๑. โรงเรียนใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาการคัดกรองนักเรียน เพื่อดูนักเรียนที่มี
พฤติกรรมเสี่ยง ครูที่ปรึกษาจะช่วยสอดส่องดูแล ให้การช่วยเหลือ ให้คำปรึกษานักเรียน มีการประสานความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง หากพบว่ามีนักเรียนสู บบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ หรือยาเสพติดอื่น ๆ จะมีการประสานความ
ร่วมมือกับบุคลากรอื่น ได้แก้ ครูหัวหน้าระดับ ครูแนะแนว หรือนักจิตวิทยาเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป
๒. ครูส ัมภาษณ์ น ั กเรี ย น สัมภาษณ์ผ ู้ ป กครอง การเยี่ยมบ้ านนั ก เรี ยน เพื่อนำข้ อ มูล มาคัด กรอง
พร้อมบันทึกประวัติและพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียน
๓. โรงเรียนจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโทษ พิษภัยอันตรายและโรคที่เกิดจากสูบบุหรี่แก่นักเรียน เช่น
วันงดสูบบุหรี่โลก วันต่อต้านยาเสพติด วันงดเหล้าเข้าพรรษา เข้าค่ายธรรมมะ เป็นต้น
๔. โรงเรียนจัดครูแนะแนว นักจิตวิทยา เพื่อให้คำปรึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม
๕. โรงเรียนจัดกิจกรรมด้านกีฬา ดนตรีและศิลปะให้กับนักเรียนทุกคน เพื่อจะได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์
และห่างไกลจากบุหรี่ แอลกอฮอล์ และยาเสพติดอื่น ๆ
๖. โรงเรียนมีเครือข่ายที่ช่วยดูแลนักเรียนด้านสุขภาพ และการรณรงค์ให้นักเรียนรู้จักพิษภัยของบุหรี่
แอลกอฮอล์ และยาเสพติดอื่น ๆ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรอบเวียง องค์การบริหารส่วนตำบลรอบ
เวียง สถานีตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
๗. ผลการดำเนินการเกี่ยวกับการรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ แอลกอฮอล์ และยาเสพติดอื่น ๆ ทำให้ทั้งครู
บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ทำให้ทุกคนปลอดภัยจากยาเสพติดให้โทษ

การให้ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ แอลกอฮอล์ และยาเสพติดในหอพัก การมอบรางวัล เกียรติบัตรให้นักเรียนแกนนำ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ไม่มีกลุ่มผู้เสพ จึงยังไม่มีการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสพยาเสพติดให้ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในรูปแบบที่เหมาะสม
มาตรการที่ ๗ การมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
การมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายกับชุมชน มีดังนี้
๑. โรงเรียนดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชน
๒. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วม
วิธีการดำเนินงาน
โรงเรียนจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักเรื่องโทษ พิษภัย และผลกระทบของบุหรี่ นอกจากภายใน
โรงเรียนแล้ว ยังนำไปสู่ชุมชนอีกด้วย
๑. โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนในวันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ และประชุมผู้ปกครองนักเรียนใน
ทุกภาคเรียน ให้ความรู้เรื่องบุหรี่ แอลกอฮอล์ และยาเสพติดแก่ผู้ปกครองนักเรียน
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๒. โรงเรียนประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองรับทราบถึงนโยบายโรงเรียนเขตปลอดบุหรี่ และบทลงโทษ
๓. นักเรียนเดินรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในบริเวณชุมชนใกล้เคียง พร้อมทั้งแจกเอกสารแผ่นพับความรู้
เรื่องบุหรี่ แอลกอฮอล์ และยาเสพติด
๔. โรงเรียนจัดบอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับบุหรี่ แอลกอฮอล์ และยาเสพติด เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ
นักเรียน และผู้ที่สนใจ
๕. นักเรียนนำเอกสารแผ่นพับความรู้เรื่องบุหรี่ แอลกอฮอล์ และยาเสพติด พร้อมสติกเกอร์รณรงค์เพื่อ
การไม่สูบบุหรี่นำไปรณรงค์ให้บ้านและชุมชนใกล้เคียง

โรงเรียนจัดประชุมผูป้ กครองนักเรียน

การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวันงดสูบบุหรี่โลก
QR CODE แสดงรายงานโรงเรียนปลอดบุหรี่/แผนงานโครงการ
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๓. โครงการจิตอาสา ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี เราทำดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย นอกจากดำเนินการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาขั้น พื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณเพื่อ
สนับสนุนและผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมสนองตามพระราชประสงค์ของสมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี รวมถึงมติคณะรัฐมนตรี ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น โรงเรียน
ยังมุ่งเน้นให้นักเรียน “เป็นคนเก่ง เป็นคนดี มีคุณลักษณะและมีสมรรถนะตามที่หลักสูตรกำหนด” โรงเรียนจึงได้
ดำเนินการให้นักเรียนจัดทำโครงการ “จิตอาสา ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี เราทำดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน” เพื่อ
(๑) สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราช
ดำรัส เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๒๙ ใจความว่า “การทำความดีนั้นโดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและ
ความต้องการของมนุษย์ จึงทำได้ยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะหาไม่ ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามา
แทนที่แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยไม่ทันรู้สึกตัว” (๒) สนองโครงการ ในพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลปัจจุบัน โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชนเป็นสำคัญ และพระองค์มีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง และประชาชนมีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษาและ ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและ
แนวพระราชดำริต่าง ๆ ในบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้ า โดยปลุก
จิตสำนึกในการทำความดี ปลูกฝังให้คนทุกเพศทุกวัยได้ตื่นตัวในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม ชุมชน
และประเทศชาติ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน เด็ก ๆ คนรุ่นใหม่ต่างตื่นตัว พร้อมรับการมีหัวใจเป็นจิตสาธารณะ (๓)
สอดคล้ อ งกั บ วิ ส ั ย ทั ศ น์ นโยบาย เป้ า หมายและจุ ด เน้ น พั ฒ นาคุ ณภาพของสถานศึ ก ษา โดยมี ข ั ้ น ตอน
การดำเนินงานตามแผนภูมิ ดังนี้
วิสัยทัศน์
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำ บ่มเพาะ
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้น
มัธยมศึกษา เพื่อมุ่งมั่นสู่การเป็นนักวิจัย
นักประดิษฐ์ และนักนวัตกรรม
เพียบพร้อมคุณธรรมจริยธรรม
น้อมนำงานพระราชดำริ สามารถสร้าง
องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน

โครงการจิตอาสา ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี
เราทำดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน
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๒๑๒

แผนภูมิแสดงการดำเนินงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โครงการจิตอาสา ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี เราทำดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน
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๒๑๓

โครงการมีวัตถุประสงค์ชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมายและจุดเน้น พัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา เกิดจากการรับรู้เข้าใจปัญหาและความต้องการร่วมกันของทุกฝ่ายทุกงาน ในสถานศึกษาผู้เกี่ยวข้อง
มีส่วนร่วมคิดวางแผนและลงมือปฏิบัติหรือสนับสนุนตามบทบาทหน้าที่
วิธีดำเนินการ
ขั้นวางแผน
จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์
ของโครงการจิตอาสา ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี เราทำดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน ให้สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความ
ร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยมีกิจกรรม ดังนี้ (๑) ด้านจิตอาสาเพื่อ
สาธารณประโยชน์ (๒) ด้านการบริการวิชาการและชุมชน (๓) ด้านการสังคมสงเคราะห์ และ (๔) ด้านสิ่งแวดล้อม
ขั้นดำเนินการ
๑. กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนและหอพัก นำวัตถุประสงค์ของโครงการจิตอาสา ๑ ห้องเรียน ๑ ความ
ดี เราทำดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน ไปวางแผนการดำเนินกิจกรรมในแผนการปฏิบัติงานประจำปี ดังนี้
๑.๑ ประชุมคณะกรรมการนักเรียน เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการตามโครงการฯ ชี้แจงและ
กิจกรรมทั้ง ๔ ด้าน
๑.๒ คณะกรรมการนักเรียน ประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินการโครงการ ฯ และกิจกรรมทั้ง
๔ ด้าน ต่อหัวหน้าห้องทุกห้องเรียน
๑.๓ ครูที่ปรึกษาและนักเรียนในห้องร่วมกันคิดและวางแผนเขียนโครงการจิตอาสา ๑ ห้องเรียน ๑
ความดี เราทำดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน ของห้องเรียนจำนวน ๑ โครงการ โดยโครงการฯ ที่จะดำเนินการ สอดคล้อง
กับกิจกรรมด้านใดด้านหนึ่งใน ๔ ด้าน
๑.๔ หัวหน้าห้อง จัดส่งโครงการให้ครูที่ปรึกษา ตรวจสอบและพิจารณา และส่งโครงการฯเพื่อเสนอขอ
ความเห็นชอบจากรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและหอพักและผู้อำนวยการตามลำดับ
๑.๕ โรงเรียนอนุมัติดำเนินการ
๑.๖ นักเรียนแต่ละห้องดำเนินการจัดทำโครงการฯ ตามระยะเวลาที่กำหนด
๑.๗ ครูที่ปรึกษาและนักเรียน สรุปประเมินผลภาพรวมโครงการฯ จากแบบประเมินผลการดำเนินงาน
โครงการฯ ส่งที่กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนและหอพัก
๑.๘ งานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและหอพักรวบรวมโครงการฯ ของแต่ละห้องเรียน
สรุปผลภาพรวมของโครงการและรายงานผลต่อผู้อำนวยการโรงเรียน
ขั้นติดตามและประเมินผล
การนิเทศ กำกับ ติดตาม การบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมและรายงานสรุปผลการดำเนินของแต่
ละกิจกรรมเมื่อสิ้นปีการศึกษา
ขั้นปรับปรุงและพัฒนา
นำปัญหาและข้อเสนอแนะ ของแต่ละโครงการจิตอาสา ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี เราทำดีด้วยหัวใจ เทิดไท้
องค์ราชัน จากรายงานการดำเนินแต่ละกิจกรรมของแต่ละห้องเรียนมาปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๒๑๔

ผลงาน/ผลการดำเนินงาน
๑. โครงการจิตอาสา ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี เราทำดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน คือ
๑.๑ สนองโครงการในพระราชดำริ และสืบสานพระราชปณิธาน ในการทำความดี
๑.๒ นักเรียนร่วมกันคิด วางแผน เสนอโครงการฯและกิจกรรม ในการทำความดีและจิตอาสา
๑.๓ เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการทำความดีและมีจิตอาสาให้กับนักเรียน มีน้ำใจในการช่วยเหลือ
เกื้อกูล แบ่งปันความรักแก่ผู้อื่น ชุมชนและสังคม
๑.๔ นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ตามมาตรฐานของโรงเรียน
๒. สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่า “โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำ บ่มเพาะผู้มีความสามารถพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาเพื่อมุ่งมั่นสู่การเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์และ
นักนวัตกรรม เพียบพร้อมคุณธรรมจริยธรรม น้อมนำงานพระราชดำริ สามารถสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”
๓. สอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียน ข้อที่ (๒) สร้างเสริมคนดีมีจริยธรรม
๔. สอดคล้องกับเป้าหมายข้อที่ (๔) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย สุขภาพกาย สุขภาพจิต
ที่ดีและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๕. การจัดกิจกรรมของแต่ละห้องเรียน ตามโครงการฯ ในแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการจิตอาสา ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี เราทำดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน
โครงการมีวัตถุประสงค์ชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมายและจุดเน้น พัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา เกิดจากการรับรู้เข้าใจปัญหาและความต้องการร่วมกันของทุกฝ่ายทุกงาน ในสถานศึกษาผู้เกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมคิดวางแผนและลงมือปฏิบัติหรือสนับสนุนตามบทบาทหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกคนปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ เข้าใจเป้าหมายและมุ่งดำเนินการสูเ่ ป้าหมายร่วมกัน
วิธีดำเนินการ
ขั้นวางแผน
๑. งานกิจกรรมนักเรียน กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนและหอพัก จัดประชุมหัวหน้าระดับเพื่อกำหนด
เป้าหมายในการดำเนินโครงการ แนวทางการดำเนินโครงการจิตอาสา ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี เราทำดีด้วยหัวใจ
เทิดไท้องค์ราชัน เสนอต่อฝ่ายบริหาร เพื่อขออนุมัติการดำเนินโครงการ
๒. จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการนักเรียนหัวหน้ากลุ่ม
สาระทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างาน คณะครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว เพื่อทำความเข้าใจ ความจำเป็น
ของโครงการ ชี้แจงแนวทางในการดำเนินโครงการ และยึดความสำเร็จของโครงการจิตอาสา ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี เราทำดี
ด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน เป็นสำคัญด้วยหลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมด้วยระบบคุณภาพ PCSHSCR
๓. ฝ่ า ยบริ ห ารและผู ้ ม ี ส ่ ว นเกี ่ ย วข้ อ งอนุ ม ั ต ิ และแต่ ง ตั ้ ง คณะกรรมการดำเนิ น โครงการจิ ต อาสา
๑ ห้องเรียน ๑ ความดี เราทำดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน
๔. จัดปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายการดำเนินการโครงการร่วมกัน
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๒๑๕

ขั้นดำเนินการ
๑. จัดอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับครูที่ปรึกษาของแต่ละห้องเรียนเพื่อแจ้งเพื่อเตรียมความพร้อมใน
การเสนอโครงการ
๒. นักเรียนมีส่วนร่วมในการเขียนโครงการจิตอาสา ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี เราทำดีด้วยหัวใจเทิดไท้องค์
ราชัน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการฯ ที่มีความเหมาะสมในการดำเนินกิจกรรม
๓. ฝ่ายบริหาร ให้การสนับสนุนสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์และงบประมาณ ในการดำเนินการโครงการฯ
๔. ผู้ปกครอง และชุมชน ให้การสนับสนุนวัสดุในการทำโครงการฯ ของนักเรียน เช่น การย้อมผ้าสีดำ
ให้กับชุมชน ในช่วงที่มีการไว้ทุกข์ เป็นต้น นอกจากนี้ทางชุมชนได้ให้ความรู้กับนักเรียนในการย้อมผ้าสีซึ่งทาง
โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดีในการอนุเคราะห์แหล่งเรียนรู้
ขั้นติดตามและประเมินผล
๑. แจ้งการดำเนินกิจกรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟสบุ๊ค
๒. ประชาสัมพันธ์ผลงานนักเรียน ผลการดำเนินโครงการฯ ในวารสารโรงเรียน “จุฬาวิทย์” เว็บเพจ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ
๓. ประเมินความพึงพอใจของฝ่ายบริหาร ครู นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่มีต่อโครงการจิตอาสา ๑
ห้องเรียน ๑ ความดี เราทำดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน
๔. คณะกรรมการโครงการจิตอาสา ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี เราทำดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชันติดตามผล
การดำเนินโครงการฯ
ขั้นปรับปรุงและพัฒนา
นำปัญหาและข้อเสนอแนะจากแบบประเมินความพึงพอใจมาวิเคราะห์และวางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
ผลงาน/ผลการดำเนินงาน
๑. ฝ่ายบริหารงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีคำสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติงานตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการครูที่ปรึกษา โดย
ทุกคนร่วมกันปฏิบัติงานที่รับผิดชอบด้วยความเต็มใจ ทำให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ได้ทุกข้อ
๒. ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครูร้อยละ ๑๐๐ มีความเต็มใจและสามารถแนะนำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ
โครงการให้กับนักเรียนตามความถนัดและความสนใจ
๓. ปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีดำเนินโครงการจิตอาสา ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี
เราทำดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชันด้วยความเต็มใจ รายละเอียดดังตาราง
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๒๑๖

ตารางแสดง โครงการจิตอาสา ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี เราทำดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชันของ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
ปีการศึกษา ห้อง
ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสาในด้าน
๒๕๖๑ ๑/๑ จัดหนังสือห้องสมุด
การบริการวิชาการและชุมชน
๑/๒ เล่านิทานคุณธรรม
การบริการวิชาการและชุมชน
๑/๓ ไออุ่นรักจากพี่สู่น้อง
การสังคมสงเคราะห์
๑/๔ พี่สอนน้อง
การบริการวิชาการและชุมชน
๒/๑ ปลูกต้นไม้ในโรงเรียน
สิ่งแวดล้อม
๒/๒ Learn For Fun
การบริการวิชาการและชุมชน
๒/๓ ปลูกป่าสานสัมพันธ์ชุมชน และอนุรักษ์แม่น้ำโขง สิ่งแวดล้อม
๒/๔ ทำความสะอาดบริเวณลานพระ
จิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์
๓/๑ รักษ์โลก
สิ่งแวดล้อม
๓/๒ ปลูกป่าเทิดพระเกียรติสมเด็จพระราชินี
สิ่งแวดล้อม
๓/๓ ห้องเรียนวิถีพุทธ
การบริการวิชาการและชุมชน
๓/๔ พี่ร่วมปันสุข น้องสนุกร่วมสร้างสรรค์
การสังคมสงเคราะห์
๒๕๖๒ ๑/๑ ทำบุญทำดี เพื่อความสุขใจ
การสังคมสงเคราะห์
๑/๒ ทำบุญทำดี เพื่อความสุขใจ
การสังคมสงเคราะห์
๑/๓ ทำบุญทำดี เพื่อความสุขใจ
การสังคมสงเคราะห์
๑/๔ ทำบุญทำดี เพื่อความสุขใจ
การสังคมสงเคราะห์
๒/๑ ร่วมใจแพ็คหนังสือจากห้องสมุดเก่าสู่ห้องสมุดใหม่ การบริการวิชาการและชุมชน
๒/๒ ปลูกป่าอนุรักษ์โบราณสถาน
สิ่งแวดล้อม
๒/๓ เก็บขยะในโรงเรียน
สิ่งแวดล้อม
๒/๔ พี่ร้องน้องเต้น
การสังคมสงเคราะห์
ตารางแสดง โครงการจิตอาสา ๑ ห้องเรียน ๑ ความดีฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ (ต่อ)
ปีการศึกษา ห้อง
ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสาในด้าน
๒๕๖๒ ๓/๑ สานรักสายใย ส่งใจให้น้อง
การสังคมสงเคราะห์
๓/๒ พัฒนาสนามกีฬาโรงเรียน
จิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์
๓/๓ ทำความสะอาดวัดป่ายางมน
จิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์
๓/๔ ทำบุญก่อนวันเข้าพรรษา
การสังคมสงเคราะห์
๒๕๖๓ ๑/๑ จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
จิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์
๑/๒ จิตอาสา พาสร้างสรรค์
จิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์
๑/๓ ทำบุญทำดี เพื่อความสุขใจ
การสังคมสงเคราะห์
๑/๔ ร่วมด้วยช่วยเก็บ
สิ่งแวดล้อม
๒/๑ รักษ์ห้องสมุด
การบริการวิชาการและชุมชน
๒/๒ ปลูกป่าชุมชน
สิ่งแวดล้อม
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๒๑๗

๒/๓ ปลูกป่า
สิ่งแวดล้อม
๒/๔ สร้างกิจกรรม สานฝันให้น้อง
การบริการวิชาการและชุมชน
๓/๑ พัฒนาห้องเรียน
จิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์
๓/๒ ทำความสะอาดก่อนเข้าพรรษา
การสังคมสงเคราะห์
๓/๓ ปลูกป่า
สิ่งแวดล้อม
๓/๔ วัยใสใส่ใจธรรมมะ
การบริการวิชาการและชุมชน
จากตาราง การเสนอกิจกรรมเพื่อดำเนินการตามโครงการจิตอาสา ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี เราทำดี
ด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓ กิจกรรมด้านจิตอาสาเพื่อ
สาธารณประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ ๘.๓๓, ๑๖.๖๗, ๒๕.๐ ด้านการบริการวิชาการและชุมชน คิดเป็นร้อยละ
๔๑.๖๗, ๘.๓๓, ๒๕.๐ ด้านการสังคมสงเคราะห์ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗, ๕๘.๓๓, ๑๖.๖๗ และด้านสิ่งแวดล้อม
คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓, ๑๖.๖๗, ๓๓.๓๓ ตามลำดับ
ตารางแสดง โครงการจิตอาสา ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี เราทำดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชันของระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
ปีการศึกษา ห้อง
ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสาในด้าน
๒๕๖๑ ๔/๑ สี่ทับหนึ่งบำรุงศาสนสถาน
จิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์
๔/๒ ทำความสะอาดโบราณสถานพระเจ้ากือนา
จิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์
๔/๓ รักษาความสะอาดเพื่อสังคมที่มีระเบียบ
จิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์
๔/๔ รักษ์เรา รักษ์โลก
สิ่งแวดล้อม
๔/๕ วัดสะอาด น่ามาทำบุญ
จิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์
๔/๖ รักษ์โลก รักเรา รักต้นไม้
สิ่งแวดล้อม
ตารางแสดง โครงการจิตอาสา ๑ ห้องเรียน ๑ ความดีฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ (ต่อ)
ปีการศึกษา ห้อง
ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสาในด้าน
๒๕๖๑ ๕/๑ เสริมความรู้ทางวิทยาศาสตร์ PCCR-YJC CIP
การบริการวิชาการและชุมชน
๕/๒ ปลูกป่า
สิ่งแวดล้อม
๕/๓ ทำขนมหวานเพื่อนำไปขาย
การสังคมสงเคราะห์
๕/๔ “Five Zero Four give O๒ for world”
สิ่งแวดล้อม
๕/๕ ห้องเรียนสะอาด
จิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์
๕/๖ ทำดีที่วัด
จิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์
๖/๑ สานฝันให้น้อง เตรียมพร้อมสู่ AEC
การบริการวิชาการและชุมชน
๖/๒ ทำดีที่วัด
จิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์
๖/๓ ศาลาสะอาด ใจสะอาด
จิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์
๖/๔ ปันรัก แบ่งความสุขให้กับน้อง
การสังคมสงเคราะห์
๖/๕ ปลูกป่า คืนป่าไม้สู่ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๒๑๘

๒๕๖๒

๖/๖
๔/๑
๔/๒
๔/๓
๔/๔
๔/๕
๔/๖
๕/๑
๕/๒
๕/๓
๕/๔
๕/๕
๕/๖
๖/๑
๖/๒
๖/๓
๖/๔
๖/๕
๖/๖

หนึ่งห้องเรียน หนึ่งความดี
ปลูกป่า
ปลูกป่า
พัฒนาสวนสุขภาพและศาลาพระกลางน้ำ
ปลูกป่า
สานรัก สานสุข สานความสนุก กับ ๔/๕
รวมใจ ต้านไฟป่า
ให้ความรู้เกี่ยวกับสวนพฤษศาสตร์
กิจกรรมนันทนาการมูลนิธิบ้านเด็กกำพร้าสันโค้ง
ทำความสะอาดศาลากลางน้ำ
วัดสะอาดด้วยมือเรา

จิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
การบริการวิชาการและชุมชน
สิ่งแวดล้อม
การบริการวิชาการและชุมชน
การบริการวิชาการและชุมชน
จิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์
จิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์

นำความรู้ พี่สู่น้อง
คืนป่าสู่ชุมชน
บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ ชุมชนป่ายางมน
ปันรัก แบ่งความสุขให้กับน้อง
๖๐๔ สร้างสรรค์ความดีที่ ร.ร.บ้านป่ายางหลวง
แบ่งปันน้ำใจให้พี่น้อง
ม.๖/๖ ยกขบวนกันไปวัด

การบริการวิชาการและชุมชน
สิ่งแวดล้อม
จิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์
การสังคมสงเคราะห์
จิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์
การสังคมสงเคราะห์
จิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์

ตารางแสดง โครงการจิตอาสา ๑ ห้องเรียน ๑ ความดีฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ (ต่อ)
ปีการศึกษา ห้อง
ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสาในด้าน
๒๕๖๓ ๔/๑ ทำบุญ ไหว้พระ
การสังคมสงเคราะห์
๔/๒ รักษาศีล
การบริการวิชาการและชุมชน
๔/๓ คืนต้นไม้สู่ป่า
สิ่งแวดล้อม
๔/๔ ลานพระสะอาด จิตใจสะอาด
จิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์
๔/๕ นักเรียนดี มีคุณธรรมและจิตอาสา
การบริการวิชาการและชุมชน
๔/๖ คืนต้นไม้สู่ป่า
สิ่งแวดล้อม
๕/๑ Eco Foot print
สิ่งแวดล้อม
๕/๒ English For Fun Camp
การบริการวิชาการและชุมชน
๕/๓ We share, We dream แบ่งปันความรู้ มุ่งสู่ฝัน การบริการวิชาการและชุมชน
๕/๔ ต้นกล้าคุณธรรม
การบริการวิชาการและชุมชน
๕/๕ ทำความดีสะอาดตกแต่งสถานที่
จิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์
๕/๖ น้องอิ่มท้อง...พี่อิ่มใจ
การสังคมสงเคราะห์
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๒๑๙

๖/๑
๖/๒
๖/๓
๖/๔
๖/๕
๖/๖

พี่ปันน้องและจัดกิจกรรมความรู้ทางวิทยาศาสตร์)
ทำความสะอาดพระเจ้ากือนา
กวาดลานพระ
ปลูกป่า
ปันน้ำใจ (แจกนม แพมเพิร์ส และบริจาคโลหิต)
ร่วมกันทำความดี

การบริการวิชาการและชุมชน
จิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์
จิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์
สิ่งแวดล้อม
การสังคมสงเคราะห์
จิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์

จากตาราง การเสนอกิจกรรมเพื่อดำเนินการตามโครงการจิตอาสา ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี เราทำดีด้วยหัวใจ เทิดไท้
องค์ราชัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ กิจกรรมด้านจิตอาสาเพื่อ
สาธารณประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐, ๓๓.๓๓, ๒๗.๗๘ ด้านการบริการวิชาการและชุมชน คิดเป็นร้อยละ
๑๑.๑๑, ๒๒.๒๓, ๓๓.๓๓ ด้านการสังคมสงเคราะห์คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๑, ๑๑.๑๑, ๑๖.๖๗ และด้านสิ่งแวดล้อม
คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๗๘, ๓๓.๓๓, ๒๒.๒๓ ตามลำดับ

รวมใจ ต้านไฟป่า ป้องกันไฟป่า ภาค ๕ เชียงราย ม.๔/๖ ไออุ่นรักจากพี่สู่น้อง ณ โรงเรียนบ้านเมืองชุม ม.๑/๓
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนรอบด้านโดยรวมอย่างชัดเจน และส่งผลด้านใด
ด้านหนึ่งอย่างโดดเด่น
วิธีดำเนินการ
ขั้นวางแผน
๑. กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนและหอพัก จัดประชุมวิเคราะห์เพื่อกำหนดเป้าหมายในการดำเนินโครงการ
แนวทางการดำเนินโครงการหนึ่งห้องเรียนหนึ่งความดี เพื่อเสนอต่อฝ่ายบริหาร เพื่อขออนุมัติการดำเนินโครงการ
๒. จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริห าร และผู้มีส ่ว นเกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน หัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สมาคมผู้ปกครองและครู
๓. ฝ่ า ยบริ ห ารและผู ้ม ี ส ่ ว นเกี ่ ย วข้ อ งอนุม ั ต ิ และแต่ ง ตั ้ ง คณะกรรมการดำเนิ น โครงการจิตอาสา
๑ ห้องเรียน ๑ ความดี เราทำดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน
๔. นักเรีย นและครูที่ป รึกษา ร่ว มกันคิด วางแผนเขียนโครงการจิตอาสา ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี
เราทำดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน ที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนหรือชุมชนครอบคลุมกิจกรรมตามโครงการฯ
๕. หัว หน้าห้องเสนอโครงการฯ ผ่านคณะกรรมการนักเรียน เพื่อพิจารณาและขอความเห็น ชอบ
จากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๒๒๐

๖. จัดปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ทุกคน ตั้งแต่ระดับชั้น
มัธยมศึกษา ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงกำหนดการ จุดประสงค์และเป้าหมายร่วมกัน
ขั้นดำเนินการ
๑. การพัฒนานักเรียนด้าน คุณธรรม จริยธรรม (K)
๑.๑ นักเรียนแต่ละห้องดำเนินการจัดทำโครงการฯ ตามระยะเวลาที่กำหนด
๑.๒ นั ก เรี ย นและครู ท ี ่ ป รึ ก ษา สรุ ป และประเมิ น ผล ภาพรวมโครงการจากแบบประเมิ น ผล
การดำเนินงานโครงการ ส่งคณะกรรมการนักเรียน
๑.๓ คณะกรรมการนักเรียน รวบรวมโครงการห้องสรุปผลภาพรวมของโครงการและรายงานผลต่อ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
๑.๔ นักเรียนดำเนินการตามโครงการฯ และเป็นที่ยอมรับ ดังนี้
๑.๔.๑ นักเรียนมีการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ
๑.๔.๒ นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตอาสาแบ่งปันความรู้สู่สังคม
๑.๔.๓ นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
๑.๔.๔ นักเรียนได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับและเป็นที่ประจักษ์ถึงศักยภาพของ
นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ดังนี้
๒. การพัฒนานักเรียนด้านทักษะกระบวนการ (P)
๒.๑ จั ด กิ จ กรรมการพั ฒ นาการคิ ด อย่ า งเป็ น ระบบในคาบเรี ย นปฐมนิ เ ทศ โดยครู ท ี ่ ป รึ ก ษา
ตามโครงการจิตอาสา ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี เราทำดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน
๒.๒ จั ด กลุ ่ ม ห้ อ งเรี ย น ให้ น ั ก เรี ย นพั ฒ นาผลงานโครงการตามความสนใจเพื ่ อ พั ฒ นา ทั ก ษะ
การทำงานเป็นทีม
๓. การพัฒนานักเรียนด้านคุณลักษณะ (A)
๓.๑ จัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี เราทำดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชันและ
ขยายผลจิตปัญญาศึกษาในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ขั้นติดตามและประเมินผล
๑. แจ้งความคืบ หน้าผ่า นการประชุม ครูท ี่ปรึ กษา การประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึ ก ษา
ในประชุมประจำเดือน และแจ้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ กลุ่มไลน์
๒. ครูที่ป รึก ษา ติดตามผลการดำเนิน งานตามโครงการจิ ต อาสา ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี เราทำดี
ด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน
๓. ครูที่ปรึกษา ติดตามการดำเนินงานของนักเรียนเพื่อให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขโครงการ
จิตอาสา ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี เราทำดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน
ขั้นปรับปรุงและพัฒนา
นำปัญหาและข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์และวางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
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ผลงาน/ผลการดำเนินการ
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนรอบด้านโดยรวมอย่างชัดเจน ดังนี้
๑. เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม (K)
๑.๑ นักเรียนพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๑.๒ นักเรียนเกิดจิตสำนึกในความเป็นไทย เกิดจิตอาสา บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม
๑.๓ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของ
ศาสนาที่ตนนับถือ
๑.๔ นักเรียนมีจิตสำนึกในการช่วยเหลือเกื้อกูล แบ่งปัน สงเคราะห์ทั้งสิ่งของ และการให้ความรู้ด้าน
วิชาการแก่ผู้อื่น
๑.๕ บุคลากรของโรงเรียนและนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ เข้าใจความหมายและเห็นคุณค่า
ของการเป็นคนดี พร้อมสืบสานงานในพระราชดำริ
๒. นักเรียนและครู ได้รับการยอมในด้านการเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตอาสาแบ่งปันความรู้สู่
สังคมทั้งในระดับจังหวัดและโรงเรียน
๒.๑. โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ขนาดกลาง
๒..๒ นักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม ประเภทเยาวชน จากชมรมคนดีศรีเชียงราย
๒..๓ นักเรียนได้รับคัดเลือกเป็น “เด็กดีศรีเชียงราย” จากเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย
๒.๔ นักเรียน.ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ จากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงรายและสำนักงานพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย
๒.๓ นักเรียนได้รับรางวัล “คนดีศรีเชียงราย” ประจำปี ๒๕๖๓
๒.๔ นักเรียนเข้ารับรางวัลโครงการเพชรล้านนา ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ อำเภอแม่สรวย เชียงราย
๒.๕ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รับเกียรติบัตร
“คนดี ศรีจุฬาภรณ” ในวันปัจฉิมนิเทศ
๓. ผลการดำเนินงานตามโครงการฯ ยังส่งผลต่อโรงเรียน ดังนี้
๓.๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวด
โรงเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย
๔. เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาพัฒนานักเรียนด้านกระบวนการ (P)
๔.๑ นักเรียนแต่ละห้องมีการร่วมกันคิดวางแผน เสนอโครงการ ที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน สังคมหรือ
ชุมชน นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม เสริมสร้างความเป็นผู้นำ
๔.๒ นักเรียนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในห้อง เกิดความสามัคคีในการร่วมกันจัดทำ
โครงการ ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี เราทำความดีด้วยหัวใจ เทิดไธ้องค์ราชัน เน้นการบริการจัดการของนักเรียน
๔.๓ หลังจากเสร็จสิ้นการดำเนินการจัดกิจกรรม นักเรียนเกิดจิตสำนึกและตระหนัก มีจิตอาสา
ที่จะทำความดีต่อ ตนเอง สังคม ชุมชนและประเทศชาติ รวมถึงการรายงานผลต่อผู้เกี่ยวข้อง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ของกิจกรรมตามโครงการฯ
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
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๒๒๒

๕. เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา นักเรียนด้านคุณลักษณะ (A)
๕.๑ นักเรียนเกิดค่านิยม PCSHSCR ในการแสดงความสามารถในเชิงบูรณาการความคิดสร้างสรรค์
ร่วมกับการจัดกิจกรรมจิตอาสา และการบริการสังคม
๕.๒ นักเรียนมีทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียน การทำ
กิจ กรรมร่ว มกัน และกิจ กรรมที่ต้องใช้ทักษะ และความร่ว มมือในของนักเรียน สาม ารถเป็นแบบอย่างที่ดี
ในการทำงาน เป็นที่ยอมรับ/ยกย่องเชิดชูจากชุมชน สังคม และหน่วยงานต่าง ๆ เป็นที่ประจักษ์
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนรอบด้านโดยรวมอย่างชัดเจน
และส่งผลนักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกทางด้านจิตอาสาอย่างชัดเจน

จิตอาสา ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี ๔/๑ ณ วัดป่ายางมน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒ ณ โบราณสถานพระเจ้ากือนา

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม โครงการจิตอาสา ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี เราทำดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๖ ณ สำนักงานป้องกันไฟป่า ภาค ๕ จังหวัดเชียงราย

จิตอาสา ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี เราทำดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓ ณ วัดพระสิงห์
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
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๒๒๓

จิตอาสา ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี เราทำดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๖ ณ โรงเรียนบ้านสรรปันรัก จ.เชียงราย
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานด้วยวิธีที่หลากหลายและสร้างสรรค์ น่าสนใจ ครบถ้วน ทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้ง
นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่าง ๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
วิธีดำเนินการ
ขั้นวางแผน
จัดประชุมผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ห้องเรียน งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน งานโสตทัศนศึกษา งาน
สารสนเทศโรงเรียน ครูที่ปรึกษาและตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องเรียน ในการดำเนินโครงการจิตอาสา ๑ ห้องเรียน
๑ ความดี เราทำดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชันเพื่อร่วมวางแผนการประชาสัมพันธ์อ ย่างหลากหลายและสร้างสรรค์
น่าสนใจ ครบถ้วน ทุกกลุ่มเป้าหมาย
ขั้นดำเนินการ
๑. นักเรียนและครูที่ปรึกษาแต่ละห้องเรียน ดำเนินการทำกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา ๑ ห้องเรียน ๑
ความดี เราทำดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน ตามวันและเวลาที่ได้รับการอนุมัติ มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบงาน
ประชาสัมพัน ธ์ ข องแต่ล ะห้ อ ง เก็บ ภาพเพื ่ อส่ ง ต่ อ งานประชาสั ม พันธ์โ รงเรี ย นและงานโสตทั ศ นศึ ก ษาเพื่ อ
ประชาสัมพันธ์ต่อผู้เกี่ยวข้องและเก็บเป็นข้อมูลสารสนเทศ
๒. งานประชาสัมพัน ธ์โรงเรีย น และงานโสตทัศนศึกษา จัดทำสื่อและเผยแพร่ผลงาน ด้ว ยรูปแบบ
ที่หลากหลาย ครบถ้วน
ผลงาน/ผลการดำเนินการ
มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานอย่างหลากหลายและสร้างสรรค์ น่าสนใจ ครบถ้วน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ องค์กรต่าง ๆ ดังนี้
๑. กิจกรรมเชิดชูเกียรติบนเวทีหอประชุม รางวัล “คนดีศรีจุฬาภรณ”
๒. การเผยแพร่ผลงานลงในวารสารของโรงเรียน
๓. การเผยแพร่ผลงานบนเว็ปไซต์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานด้วยวิธีการที่หลากหลายและสร้างสรรค์ครอบคลุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้
การเผยแพร่ผ่านวารสาร “จุฬาวิทย์สาร”
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โล่การเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์โรงเรียน

เผยแพร่ผ่าน Page Facebook (https://www.facebook.com/pcccr.social)

เผยแพร่ผ่านกลุ่มไลน์

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๑. การบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์โควิด -๑๙ (COVID - ๑๙)
ขัน้ ตอนการดาเนิ นการ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงมากในการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - ๑๙ เพราะบริบทของโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่นักเรียนพักประจำและมีผู้คนจำนวน
มาก ได้แก่ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูหอพักหรือผู้ดูแลนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสได้ง่ายถ้าหากบริหารจัดการไม่ดี จึงมีความจำเป็นในการการบริหาร
จัดการการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์ COVID -๑๙
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
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๑.๒ แนวคิดหลักหรือแนวคิดสำคัญรองรับอย่างสมเหตุสมผล สามารถอ้างอิงได้นำเป็ นพื้นฐาน
ในการออกแบบและทุกกิจกรรมมีความสอดคล้องกัน กรอบแนวคิดในการพัฒนาที่แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงสัมพันธ์
ระหว่างปัญหาแนวคิด หลักการและทฤษฎี ที่ใช้วิธีการพัฒนาและผลสำเร็จที่พึงประสงค์ ในการบริหารจัดการการเรียน
การสอน ภายใต้สถานการณ์ COVID -๑๙
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จากสถานการณ์ COVID -๑๙ เป็นความท้าทายใน
การเปลี่ยนครั้งนี้ไม่ใช่แค่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ COVID -๑๙ เท่านั้น แต่เป็นการ “เปลี่ยนวิกฤติให้
เป็นโอกาส” ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดี กว่าเดิ ม ดั ง นั ้ น มาตรการการเรี ย นรู ้ จ ึ ง ไม่ ค วรปรั บ แค่
กระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียน แต่ต้องปรับทั้งระบบการเรียนรู้ที่ต้องสอดคล้องกันและเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ของ
นักเรียนโดยการระชับหลักสูตร ปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด -๑๙ และสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
ทราบ เพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างเวลาเรียนและความหลากหลายของรูปแบบการเรียนรู้ ครูออกแบบหน่วย
การเรียนรู้และสอนอย่างมีแผนที่เหมาะสมรวมถึงการยกระดับการประเมินเพื่อการพัฒนาเพื่อไม่ให้นักเรียนเสีย
โอกาสพัฒนาความรู้และทักษะ โดยเฉพาะความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นจุดเน้นตาม
บริบทของโรงเรียน การประเมินเป็นการประเมินเพื่อรับผิดรับชอบและให้น้ำหนักการประเมินโอกาสทางการเรียน
ของนักเรียนมากกว่าการวัดความรู้ด้วยคะแนนสอบ สิ่งที่สำคัญคือ การเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย และ
จิตใจของครูและนักเรียน ในการรับมือกับ New Normal ของการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ของเรา
ทุกคน รวมถึงการบริหารจัดการศึกษาที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป โดยเน้นที่คุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยรวม โดยให้
สอดคล้องกับการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียน รวมทั้งระบบการบริหารจัดการการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพของโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้านการบริหารวิชาการ หลักสูตรสถานศึกษา
จะเป็นตัวสะท้อนคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาได้เป็นอย่างดี มีหลักสูตรกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์และหลักสูตร
สถานศึกษา โดยจะมีการกำหนดจุดมุ่งหมาย แนวทางวิธีการและเนื้ อหาสาระที่เรียน ตลอดจนวิธีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอนในสถานศึกษา ซึ่งจะสะท้อนว่าผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ เจตคติและพฤติกรรม
ตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำหนดไว้หรือไม่ หลักสูตรคำนึงถึงบริบทของผู้เรียน ท้องถิ่นและชุมชน
มีการบูรณาการสาระการเรียนรู้ หรือจัดทำรายวิชาเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับความถนัดความสามารถและความสนใจ
ของผู้เรียนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนตามขีดความสามารถทำให้ผู้เรียนมีความ
สมบูรณ์และสมดุลทั้งทางร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจและสติปัญญา ปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ การบริหารจัดการ
การเรียนการสอนเกิดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเน้นไปที่การจัดการเรียนรู้ที่เป็นกระบวนการและเป็นระบบ
ตลอดจนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพทำให้ผู้เรียนสำเร็จในการ
เรียนของผู้เรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการการเรียนการสอน มุ่งเน้นคุณภาพมาตรฐาน
ที่เป็นเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่โรงเรียนกำหนดและระบบการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ โรงเรียนมุ่งเน้น ที่
คุณภาพในเรื่องกระบวนการจัดการเรียนรู้ ดำเนินการพัฒนาวิชาการ การพัฒนาครูและบุคลากร การบริหารจัดการการเรียน
การสอนของโรงเรีย น ส่งผลการบริหารจัดการการเรียนการสอน ภายใต้ส ถานการณ์ COVID -๑๙ ประสพ
ผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ โดยให้น้ำหนักกับสิ่งที่สำคัญต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ดังนี้
๑. ให้น้ำหนักกับปฏิสัมพันธ์ที่มีคุณภาพระหว่างครูและนักเรียน มากกว่าจำนวนชั่ว โมงที่นักเรียนอยู่ใน
ห้องเรียน หรือเรียนผ่านสื่อโทรทัศน์หรือสื่อออนไลน์
๒. ให้น้ำหนักกับการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับความสนใจของนักเรียนและบริบท จุดเน้นของโรงเรียน
๓. ให้น้ำหนักกับการประเมินผลเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน (formative assessment) จาก
ชิ้นงานและพฤติกรรมของนักเรียนมากกว่าการประเมินเพื่อการตัดสิน (summative assessment) เพื่อนำไปใช้ให้
คุณให้โทษแก่โรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา
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๔. ให้น้ำหนักกับการช่วยเหลือนักเรียนที่มีความท้าทายในการเรียน ควบคู่กับการส่งเสริมนักเรียนกลุ่ม
อื่น ๆ ให้เต็มตามศักยภาพ เนื่องจากนักเรียนที่ขาดแรงจูงใจในการเรียนเป็นทุนเดิม
๕. ให้น้ำาหนักกับการเรียนรู้เพื่อสุขภาพกายและใจ ควบคู่กับการเรียนเพื่อให้เด็กเรียนรู้และปรับตัวได้
ท่ามกลางสถานการณ์ครอบครัวและสังคมที่ไม่แน่นอน
๖. ให้น้ำหนักกับการจัดสรรทรัพยากรออฟไลน์แก่นักเรี ยน ควบคู่กับทรัพยากรออนไลน์ เช่น จัดสรร
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค หนังสือเพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ที่บ้านในกรณีที่นักเรียนบางคนไม่มีทรัพยากรดังกล่าวเพื่อ
การพัฒนาด้านการเรียน ควบคู่ไปกับการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีของโรงเรียนซึ่งจะเป็นประโยชน์
กับในด้านต่าง ๆ ไม่เพียงแค่การศึกษาเท่านั้น
๗. ความท้าทายในการเปลี่ยนครั้งนี้ไม่ใช่แค่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ COVID -๑๙
เท่านั้นแต่เป็นการ “เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส” ในการการบริหารจัดการการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์ COVID
-๑๙ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดีกว่าเดิม และ “ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน”
การปรับกระบวนการบริหารจัดการเรียนการสอนจากองค์กรการศึกษาและนักการศึกษา ที่เป็นแนวทางหนึ่ง
ทีจ่ ะช่วยให้โรงเรียนได้แนวคิดในการบริหารจัดการการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์ COVID -๑๙ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑) ด้านการจัดการเรียนการสอน แนวคิดขอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
(๑) การเรียนผ่านระบบออนไลน์ ๑๐๐% เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนเพราะมีความพร้อมทั้ง
ด้านระบบการเรียนการสอนและหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ นักเรียนมีความพร้อม ผู้ปกครองมีความพร้อมในการช่วยเหลือ
สนับสนุน รวมทั้งมีเครื่องมือสนับสนุนการเรียน เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค แทปเลต สมาร์ทโฟน และอินเทอร์เน็ต
กรณีที่นักเรียนไม่มีอุปกรณ์ เทคโนโลยี ทางโรงเรียนได้แก้ไขปัญหาโดยนำคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค ไปให้นักเรียนยืมใช้
(๒) การเรียนในห้องเรียนเหมาะสำหรับโรงเรียน เพราะมีจำนวนนักเรียนที่เหมาะสมกับบริบท
ของโรงเรียน และมีพื้นที่มากพอให้สามารถปฏิบัติตามนโยบาย Social Distancing เพื่อรักษาระยะห่างและการ
ดูแลสุขอนามัยของผู้เรียนได้ อย่างเคร่งครัด
(๓) การเรียนผสมผสานแบบออนไลน์และออฟไลน์
(๔) การเรียน Home School ผู้ปกครองจะมีบทบาทจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่เหมาะสม
กับนักเรียน ซึ่งอาจจะเป็นการเรียนคอร์สออนไลน์ (วันเพ็ญ พุทธานนท์ , ๒๕๖๓) เป็นรูปแบบการเรียนรู้กับ
หลักสูตรของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และหลักสูตรสถานศึกษา
๒) ด้ า นการประเมิ น ผล การประเมิ น จะถู ก เปลี ่ ย นจาก “การประเมิ น ผลการเรี ย น” ไปสู่
“การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้” นั่นคือการวัดผลลัพธ์ให้คุณครูเข้าใจว่านักเรียนเหมาะกับการเรียนรู้รูปแบบไหน และอะไรที่
จะสามารถเติมทักษะที่คุณครูคาดหวังได้ การประเมินผลจึงเป็นการทำความเข้าใจ ไม่ใช่การตัดสิน (มารุต พัฒผล,
๒๕๖๓) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มีการจัดทำแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนในสถานการณ์ COVID -๑๙ โดยมีเนื้อหาทั้งในส่วนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทั้งรูปแบบปกติ
และการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน บทบาทในการเรียนของนักเรียน บทบาทในการสอนของครู การเรียน
ในชั ้ น เรีย น (On – Site) การเรี ย นผ่า นโทรทั ศ น์ (On – Air) และการเรี ย นการสอนแบบออนไลน์ (Online)
การพัฒนาการเรียนผู้เรียนมีส่วนร่วมกับผู้สอน
๓) ด้ านการพั ฒนาครู สถาบั นส่ งเสริ มการสอนวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ นำเสนอ
การปรับการศึกษายุคนิวนอร์มอล ในการปรับบทบาทและการพัฒนาครู โรงเรียนได้นำแนวคิดมาปรับ ดังนี้
(๑) ปรั บ รู ป แบบดั ้ ง เดิ ม จากครู ท ี ่ ผ ู ้ ส อน (Teacher) ไปเป็ น ครู ผ ู ้ ส นั บ สนุ น การเรี ย นรู ้ หรื อ
Learning Facilitator โดยเชื่อว่ามีครูที่มีความสามารถในการเป็น Facilitator มีความสามารถในการเชื่อมโยง
หลักสูตร วิธีการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนา
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
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(๒) ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรมครู ให้ครูเปลี่ยนจากผู้ส อน (Teacher)
ไปเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ ชักชวนให้เด็กได้เรียนรู้ โดยมีแนวคิดที่สำคัญ ๒ แนวคิดในการมุ่งเน้นการพัฒนาครู ได้แก่
เปลี่ย นจากครูแบบเดิมเป็น ครูที่ส อนครอบคลุมเกี่ยวกับการใช้ช ีว ิตจริงได้ (Transform Teachers to New
Normal in Education) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และนักเรียนสามารถนำสมรรถนะการเรียนรู้มาใช้เพื่อการ
เรียนรู้ การดำรงชีวิต และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ แพลตฟอร์มสนับสนุนเพื่อการพัฒนาครูอย่างยั่ งยืน
(Supporting Platform for New Normal Teachers) ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการที่เป็น National
Online Platform พัฒนาครูให้มีความพร้อมสู่การเป็นครูยุคใหม่ในศตวรรษที่ ๒๑ ปรับทักษะของครูเพื่อเอา
เทคโนโลยีมาใช้ในปัจจุบันและในอนาคต ความต้องการในการเรียนรู้ของนักเรียน เป็นการสอน เป็นการรับข้อมูล
เป็นการเพิ่มเติมความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ นักเรียน (ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ,๒๕๖๓) คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้น ฐาน (กพฐ.) ได้ให้แนวคิดไว้ว ่าครูจะต้องมีส ่ว นสำคัญในการพัฒ นาและปรับตัว ไปกั บ การ
เปลี่ย นแปลงหลักสูตรใหม่ ซึ่งครูจ ะต้องมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและภาษาอังกฤษ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน (สพฐ.) จะต้องพัฒ นาครูในประเด็นนี้ตามนโยบายของ รัฐ มนตรีว ่ากา
กระทรวงศึกษาธิการอย่างก้าวกระโดด จัดให้มีการทดสอบ และอบรมครูให้สอดรับกับความรู้ยุคดิจิทัล เช่น
ภาษาอั ง กฤษ และเรื ่ อ งเทคโนโลยี เป็ น ต้ น เพื ่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพต่ อ การเพิ ่ ม ผลสั ม ฤทธิ ์ ข องนั ก เรี ย น
ในอนาคต (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ๒๕๖๓)
๔) ด้านการบริหารหลักสูตร โรงเรียนได้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความ
หลากหลาย และรูปแบบการสอนก็ต้องปรับให้มีทั้ง ๒ แบบ คือ ออฟไลน์และออนไลน์ การออกแบบหลั กสูตรจึง
คำนึงถึงความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคน มีแบบทดสอบที่หลากหลายเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน รวมถึง
นักเรียนและครูร่วมกันออกแบบสภาพแวดล้อมในห้องเรียน นอกจากนี้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ได้ให้แนวคิดไว้ว่าการศึกษายุคนี้ต้องหาจุดที่จะพัฒนาเด็ กไทยให้ไปสู่โลกดิจิทัล หรือการศึกษาศตวรรษที่ ๒๑ โดยการ
การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะเพราะจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ค้น พบ
ศักยภาพของเด็กไทยมากขึ้น (วิชัย วงศ์ใหญ่, ๒๕๖๓)
๕) การรับฟังเสียงสะท้อน จากครู ผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชน สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้สรุปนิวนอร์มอลทางการศึกษาไทยว่า การศึกษายุคนิวนอร์มัลนั้นระบบ
การศึกษาจะเป็นส่วนหนึ่งของระบบสังคม มีการให้ความสำคัญกับกระบวนการ รวมถึง well-being ของนักเรียน
แบบองค์รวม เกิดการพัฒนาการศึกษาโดยการรับฟังเสียงสะท้อนจากทุกระดับ ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน
ร่วมกันตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา องค์การยูเนสโกได้แนะนำโรงเรียนที่จะช่วยให้โรงเรียนและครูประสบ
ความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้รับความปกติใหม่หลังวิกฤตโควิด – ๑๙ ได้แก่ รับฟังเสียงของครูในการกำหนด
นโยบายและแผนการ สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ให้ความสำคัญกับสภาพจิตใจ สังคมและอารมณ์ ให้ความ
มั่นใจกับครูว่าจะได้ร ับ การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง โดยวิธีการที่หลากหลาย ช่วยให้ครูปรับตัวเข้ากับ New
Normal ทำตามมาตรการ Social Distancing สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ลงทุนกับภาคการศึกษา และคอยเช็ก
สถานการณ์และข้อเสนอแนะจากครู และประเมินสถานการณ์ พร้อมทั้งปรับแผนเมื่อจำเป็น โรงเรียนต้องไม่ลืมเปิดโอกาสให้
ครูได้เสนอความคิดเห็นและประเมินการทำงานของโรงเรียนด้วย (Force & Unesco, ๒๐๒๐)
๖) ด้า นการบริ หารจัด การทรัพยากร การเรียนการสอนที่ต้องปรับเปลี่ยนไปเป็นการลงทุน
ถ้าหากโรคระบาดนี้ยังมีอย่างต่อเนื่อง ก็จะทำให้เราต้องปรับการลงทุนจากการลงทุนในสถานศึกษา อาจจะเป็นการ
ลงทุ นในเรื ่ องของการพั ฒนาการปรั บระบบการทำงานไปสู ่ แบบแผนในการสร้ างการเรี ยนรู ้ และการอยู ่ รอดใหม่
ในปัจจุบันโดยต้องมีปฏิสัมพันธ์ พึ่งพาสรรหา แหล่งความรู้ ประสบการณ์และการมีงานทำในบริบทใหม่ ปรับวิธีการทำงาน
ด้วยการออกไปเชื่อมกับโลกที่เป็นจริงและเชื่อมกับการสื่อสารยุคใหม่ เพื่อช่วยให้วิธีคิด ประสบการณ์ และ
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
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กระบวนการทำงานสอดรับปรับเปลี่ยน สร้างมิติการศึกษาใหม่ในรูปแบบของธุรกิจ ใหม่ (New Business Model)
การพัฒนาทักษะ ประสบการณ์ และความรู้ของบุคคล การเปลี่ยนแปลงนี้คือความเคลื่อนไหวใหม่จะช่วยขจัดการ
ปิดกั้นศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ ทั้งยังก่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการระบบและองค์กรโดยรวม
ต้ อ งปรั บ พั ฒ นาความร่ ว มมื อ และความสั ม พั น ธ์ ภ ายในองค์ ก รและกั บ ภายนอกสร้ า งสั ม พั น ธภาพใหม่
จะช่วยการทำงานแบบใหม่ที่ก้าวทันโลก ทันความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ นอกจากนี้จำเป็นต้องมีการลงทุนในเรื่องของ
อุป กรณ์ต่าง ๆ ที่จ ะทำให้การเรี ย นการสอนออนไลน์ มีประสิ ทธิภ าพมากขึ้ น (สุคนธ์ สินธพานนท์ , ๒๕๖๒)
จากแนวคิดในการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนได้นำแนวคิดดังกล่าวสู่การปฏิบัติในการบริหารจัดการการเรียน
การสอน ภายใต้สถานการณ์ COVID -๑๙
นอกจากนี้โรงเรียน ได้มีการเพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างเวลาเรี ยนและความหลากหลายของรูปแบบการ
เรี ย นรู้ ความยื ด หยุ ่ น ในการใช้ เ วลาและการเลื อ กรู ป แบบการเรี ย นที ่ จ ะทำให้ ค รู ส ามารถออกแบบหน่ ว ย
การเรียนรู้ที่เหมาะสมและส่งเสริมการเรียนรู้รายบุคคล (personalized learning) ได้ ซึ่งมีแนวทางสนับสนุนให้ครู
จัดการเรียนรู้ด้วยแบบผสมผสาน (blended learning) โดยแนะนำการกำหนดจำนวนชั่วโมงการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ
การเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้เป็นเรื่องที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันและนวัตกรรมที่สร้างสรรค์คอน
เทนต์อำนวยความสะดวก ทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ทุกเนื้อหาได้จากทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา แต่นั่นไม่ได้หมายความ
ว่าการปฏิสัมพันธ์ของคุณครูและนักเรียนจะลดน้อยลง ชุมชนแห่งการเรียนรู้ยังมีอยู่แต่เปลี่ยนพื้นที่จากโรงเรียนสู่
โทรศัพท์มือถือหรือเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น เพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกันในการเรียนรู้วิถีใหม่ เป้าหมายของ
การศึกษาอาจยังคงเดิมแต่ผู้เรียนสามารถใช้วิธีที่แตกต่างในการไปให้ถึงจุดหมายได้ โรงเรียนจึงบริหารจัดการการ
เรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์ COVID -๑๙ ที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถดำเนินการเรียนการสอนต่อไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้โรงเรียนยังได้บริหารจัดการบริหารกลุ่มงานอื่น ๆ เช่น การบริหารวิชาการ
การบริหารกิจการนักเรียน การบริหารทั่วไป และการบริหารแผนงานและงบประมาณ ภายใต้สถานการณ์ COVID ๑๙ ส่งผลให้เป็นไปตามโยบายและแนวทางของรัฐ และการบริหารจัดการการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์ COVID ๑๙ ที่มีแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการที่เป็นระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของบุคคลที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนบรรลุค่าเป้าหมาย และความคาดหวังตามมาตรฐานการศึกษา กรอบแนวคิดที่แสดงให้เห็น
ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างปัญหา แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่ใช้ วิธีการพัฒนาและผลสำเร็จที่พึงประสงค์
๓.๓) ขั้นตอนการดำเนินงานพัฒนา
การบริหารจัดการการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์ COVID - ๑๙ โรงเรียนได้ดำเนินตามขั้นตอน
การดำเนินงานพัฒนา ดังนี้
๓.๓.๑) ศึกษา วิเคราะห์และนำสู่การปฏิบัติ แนวคิดในการบริหารจัดการการเรียนการสอน
ภายใต้สถานการณ์ COVID - ๑๙ ในการปรับกระบวนการบริหารจัดการเรียนการสอนจากองค์กรการศึกษาและ
นักการศึกษา ที่เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้ โรงเรียนได้แนวคิดในการบริหารจัดการการเรียนการสอน ภายใต้
สถานการณ์ COVID - ๑๙ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑) ด้านการบริหารหลักสูตร โรงเรียนได้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่มี
ความหลากหลาย และรูปแบบการสอนก็ต้องปรับให้มีทั้ง ๒ แบบ คือ ออฟไลน์และออนไลน์ การออกแบบหลักสูตร
จึงคำนึงถึงความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคน มีแบบทดสอบที่หลากหลายเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน รวมถึง
นักเรียนและครูร่วมกันออกแบบสภาพแวดล้อมในห้องเรียน นอกจากนี้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ได้ให้แนวคิดไว้ว่าการศึกษายุคนี้ต้องหาจุดที่จะพัฒนาเด็กไทยให้ไปสู่โลกดิจิทัล หรือการศึกษาศตวรรษที่ ๒๑ โดย
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๒๒๙

การการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะเพราะจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ค้นพบ
ศักยภาพของเด็กไทยมากขึ้น (วิชัย วงศ์ใหญ่, ๒๕๖๓)
๒) ด้านการจัดการเรียนการสอน แนวคิดขอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
(๑) การเรียนผ่านระบบออนไลน์ ๑๐๐% เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนเพราะมีความ
พร้อมทั้งด้านระบบการเรียนการสอนและหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ นักเรียนมีความพร้อม ผู้ปกครองมีความ
พร้อมในการช่วยเหลือสนับสนุน รวมทั้งมีเครื่องมือสนับสนุนการเรียน เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค แทปเลต สมาร์ท
โฟน และอินเทอร์เน็ต กรณีที่นักเรียนไม่มีอุปกรณ์ เทคโนโลยี ทางโรงเรียนได้แก้ไขปัญหาโดยนำคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค ไปให้นักเรียนยืมใช้
(๒) การเรียนในห้องเรียนเหมาะสำหรับโรงเรียน เพราะมีจำนวนนักเรียนที่เหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียน และมีพื้นที่มากพอให้สามารถปฏิบัติตามนโยบาย Social Distancing เพื่อรักษาระยะห่างและ
การดูแลสุขอนามัยของผู้เรียนได้ อย่างเคร่งครัด
(๓) การเรียนผสมผสานแบบออนไลน์และออฟไลน์
(๔) การเรียน Home School ผู้ปกครองจะมีบทบาทจัดการเรียนการสอนในรูป แบบ
ที่เหมาะสมกับ นักเรีย น ซึ่งอาจจะเป็น การเรียนคอร์ส ออนไลน์ (วันเพ็ญ พุทธานนท์ , ๒๕๖๓) เป็นรูปแบบ
การเรียนรู้กับหลักสูตรของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และหลักสูตรสถานศึกษา
๓) ด้านการประเมินผล การประเมินจะถูกเปลี่ยนจาก “การประเมินผลการเรียน” ไปสู่
“การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้” นั่นคือการวัดผลลัพธ์ให้คุณครูเข้าใจว่านักเรียนเหมาะกับการเรียนรู้รูปแบบไหน และอะไรที่
จะสามารถเติมทักษะที่คุณครูคาดหวังได้ การประเมินผลจึงเป็นการทำความเข้าใจ ไม่ใช่การตัดสิน (มารุต พัฒผล,
๒๕๖๓) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มีการจัดทำแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนในสถานการณ์ COVID – ๑๙ โดยมีเนื้อหาทั้งในส่วนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทั้งรูปแบบปกติ
และการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน บทบาทในการเรียนของนักเรียน บทบาทในการสอนของครู การเรียน
ในชั้นเรียน (On – Site) การเรียนผ่านโทรทัศน์ (On – Air) และการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) การ
พัฒนาการเรียนผู้เรียนมีส่วนร่วมกับผู้สอน
๔) ด้ า นสื ่ อ อุ ป กรณ์ แ ละเทคโนโลยี จำเป็นต้องมีการลงทุนในเรื ่ อ งของอุปกรณ์ต่าง ๆ
ที่จะทำให้การเรียนการสอนออนไลน์มีประสิทธิภาพมากขึ้น (สุคนธ์ สินธพานนท์, ๒๕๖๒)
๕) ด้านการพัฒนาครู สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้นำเสนอ
การปรับการศึกษายุคนิวนอร์มอล ในการปรับบทบาทและการพัฒนาครู โรงเรียนได้นำแนวคิดมาปรับ ดังนี้
(๑) ปรับรูปแบบดั้งเดิมจากครูที่ผู้สอน (Teacher) ไปเป็นครูผู้สนับสนุนการเรียนรู้ หรือ
Learning Facilitator โดยเชื่อว่ามีครูที่มีความสามารถในการเป็น Facilitator มีความสามารถในการเชื่อมโยง
หลักสูตร วิธีการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนา
(๒) ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรมครู ให้ครูเปลี่ยนจากผู้สอน (Teacher)
ไปเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ ชักชวนให้เด็กได้เรียนรู้ โดยมีแนวคิดที่สำคัญ ๒ แนวคิดในการมุ่งเน้นการพัฒนาครู ได้แก่
เปลี่ย นจากครูแบบเดิมเป็น ครูที่ส อนครอบคลุมเกี่ยวกับการใช้ช ีว ิตจริงได้ (Transform Teachers to New
Normal in Education) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และนักเรียนสามารถนำสมรรถนะการเรียนรู้มาใช้เพื่อการ
เรียนรู้ การดำรงชีวิต และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ แพลตฟอร์มสนับสนุนเพื่อการพัฒ นาครูอย่างยั่ งยืน
(Supporting Platform for New Normal Teachers) ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการที่เป็น National
Online Platform พัฒนาครูให้มีความพร้อมสู่การเป็นครูยุคใหม่ในศตวรรษที่ ๒๑ ปรับทักษะของครูเพื่อเอา
เทคโนโลยีมาใช้ในปัจจุบันและในอนาคต ความต้องการในการเรียนรู้ของนักเรียน เป็นการสอน เป็นการรับข้อมูล
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๒๓๐

เป็นการเพิ่มเติมความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ นักเรียน (ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ,๒๕๖๓) คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้น ฐาน (กพฐ.) ได้ให้แนวคิดไว้ว ่าครูจะต้องมีส ่ว นสำคัญในการพัฒ นาและปรับตัว ไปกั บ การ
เปลี่ย นแปลงหลักสูตรใหม่ ซึ่งครูจ ะต้อ งมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและภาษาอังกฤษ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน (สพฐ.) จะต้องพัฒ นาครูในประเด็นนี้ตามนโยบายของ รัฐ มนตรีว ่ากา
กระทรวงศึกษาธิการอย่างก้าวกระโดด จัดให้มีการทดสอบ และอบรมครูให้สอดรับกับความรู้ยุคดิจิทัล เช่น
ภาษาอังกฤษ และเรื่องเทคโนโลยี เป็นต้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในอนาคต
(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ๒๕๖๓)
๖) ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร การเรียนการสอนที่ต้องปรับเปลี่ยนไปเป็นการลงทุน
ถ้าหากโรคระบาดนี้ยังมีอย่างต่อเนื่อง ก็จะทำให้เราต้องปรับการลงทุนจากการลงทุนในสถานศึกษา อาจจะเป็นการ
ลงทุนในเรื่องของการพัฒนาการปรับระบบการทำงานไปสู่แบบแผนในการสร้างการเรียนรู้และการอยู่รอดใหม่ในปัจจุบันโดย
ต้องมีปฏิสัมพันธ์ พึ่งพาสรรหา แหล่งความรู้ ประสบการณ์และการมีงานทำในบริบทใหม่ ปรับวิธีการทำงานด้วยการออกไป
เชื่อมกับโลกที่เป็นจริงและเชื่อมกับการสื่อสารยุคใหม่ เพื่อช่วยให้วิธีคิด ประสบการณ์ และกระบวนการทำงาน
สอดรับปรับเปลี่ยน สร้างมิติการศึกษาใหม่ในรูปแบบของธุรกิจ ใหม่ (New Business Model) การพัฒนาทักษะ
ประสบการณ์ และความรู้ของบุคคล การเปลี่ยนแปลงนี้ คือความเคลื่อนไหวใหม่จะช่วยขจัดการปิดกั้นศักยภาพ
และความคิดสร้างสรรค์ ทั้งยังก่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการระบบและองค์กรโดยรวมต้องปรับพัฒนา
ความร่วมมือและความสัมพันธ์ภายในองค์กรและกับภายนอกสร้างสัมพันธภาพใหม่ จะช่วยการทำงานแบบใหม่ที่ก้าวทันโลก
ทันความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
๗) การรับฟังเสียงสะท้อน จากครู ผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชน สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้สรุปนิวนอร์มอลทางการศึกษาไทยว่า การศึกษายุคนิวนอร์มัลนั้นระบบ
การศึกษาจะเป็นส่วนหนึ่งของระบบสังคม มีการให้ความสำคัญกับกระบวนการ รวมถึง well-being ของนักเรียน
แบบองค์รวม เกิดการพัฒนาการศึกษาโดยการรับฟังเสียงสะท้อนจากทุกระดับ ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน
ร่วมกันตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา องค์การยูเนสโกได้แนะนำโรงเรียนที่จะช่วยให้โรงเรียนและครูประสบ
ความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้รับความปกติใหม่หลังวิกฤตโควิด – ๑๙ ได้แก่ รับฟังเสียงของครูในการกำหนด
นโยบายและแผนการ สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ให้ความสำคัญกับสภาพจิตใจ สังคมและอารมณ์ ให้ความ
มั่นใจกับครูว่าจะได้ร ับ การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง โดยวิธีการที่หลากหลาย ช่วยให้ครูปรับตัว เข้ากับ New
Normal ทำตามมาตรการ Social Distancing สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ลงทุนกับภาคการศึกษา และคอยเช็ก
สถานการณ์และข้อเสนอแนะจากครู และประเมินสถานการณ์ พร้อมทั้งปรับแผนเมื่อจำเป็น โรงเรียนต้องไม่ลืมเปิดโอกาสให้
ครูได้เสนอความคิดเห็นและประเมินการทำงานของโรงเรียนด้วย (Force & Unesco, ๒๐๒๐)
๑.๖ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร การเรียนการสอนที่ต้องปรับเปลี่ยนไปเป็นการลงทุน ถ้า
หากโรคระบาดนี้ยังมีอย่างต่อเนื่อง ก็จะทำให้เราต้องปรับการลงทุนจากการลงทุนในสถานศึกษา อาจจะเป็นการ
ลงทุ นในเรื ่ องของการพั ฒนาการปรั บระบบการทำงานไปสู ่ แบบแผนในการสร้ างการเรี ยนรู ้ และการอยู ่ รอดใหม่
ในปัจจุบันโดยต้องมีปฏิสัมพันธ์ พึ่งพาสรรหา แหล่งความรู้ ประสบการณ์และการมีงานทำในบริบทใหม่ ปรับวิธีการทำงาน
ด้วยการออกไปเชื่อมกับโลกที่เป็นจริงและเชื่อมกับการสื่อสารยุคใหม่ เพื่อช่วยให้วิธีคิด ประสบการณ์ และ
กระบวนการทำงานสอดรับปรับเปลี่ยน สร้างมิติการศึกษาใหม่ในรูปแบบของธุรกิจ ใหม่ (New Business Model)
การพัฒนาทักษะ ประสบการณ์ และความรู้ของบุคคล การเปลี่ยนแปลงนี้คือความเคลื่อนไหวใหม่จะช่วยขจัดการ
ปิดกั้นศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ ทั้งยังก่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการระบบและองค์กรโดยรวม
ต้ อ งปรั บ พั ฒ นาความร่ ว มมื อ และความสั ม พั น ธ์ ภ ายในองค์ ก รและกั บ ภายนอกสร้ า งสั ม พั น ธภาพใ หม่
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๒๓๑

จะช่วยการทำงานแบบใหม่ที่ก้าวทันโลก ทันความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ นอกจากนี้จำเป็นต้องมีการลงทุนในเรื่องของ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะทำให้การเรียนการสอนออนไลน์มีประสิทธิภาพมากขึ้น (สุคนธ์ สินธพานนท์, ๒๕๖๒)
จากแนวคิดในการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนได้นำแนวคิดดังกล่าวสู่การปฏิบัติในการบริหารจัดการ
การเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์ COVID - ๑๙ สรุปเป็นแผนภูมิ ดังนี้

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
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แผนภูมิแสดงแนวคิดสู่การปฏิบัติ การบริหารจัดการ
ภายใต้สถานการณ์โควิด -๑๙ (COVID – ๑๙)
การเรียนผ่านระบบออนไลน์ ๑๐๐%
การเรียนในห้องเรียน

การจัดการเรียนการสอน

การเรียนผสมผสาน
แบบออนไลน์ และออฟไลน์

การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้

การเรียน Home School

ปรับปรุงแบบจากครูผสู้ อน
เป็นครูผู้สนับสนุนการสอน

การจัดการเรียนการสอน

ปรับเปลีย่ นการจัดการเรียนรู้
ผ่านการอบรมพัฒนาครู
ปรับทักษะของครู เพื่อนำเทคโนโลยี
มาบริหารจัดการเรียนการสอน

ครูที่สอนครอบคลุมเกีย่ วกับ
การใช้ชีวิตจริงได้
แพลตฟอร์มสนับสนุนเพื่อ
การพัฒนาครูอย่างยั่งยืน

คำนึงถึงความแตกต่างของนักเรียน

การบริหารหลักสูตร

ครูและนักเรียนร่วมกัน
ออกแบบการเรียนรู้
พัฒนาหลักสูตร

การรับฟังเสียงสะท้อน
จากครู ผู้ปกครอง นักเรียน
และชุมชน

รับฟังเสียงของครู
ในการกำหนดนโยบายและเเผน

ช่วยให้ครูปรับตัวเข้ากับ
New Normal

สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

จัดให้มีครูเพียงพอ

ให้ความสำคัญกับสภาพจิตใจ สังคม
และอารมณ์ของครูและนักเรียน

ลงทุนกับภาคการศึกษา
รับฟังข้อเสนอแนะจากครู

การปรับระบบการทำงาน
การพัฒนาหลักสูตร
การบริหารจัดการทรัพยากร
และการเรียนการสอนออนไลน์
ตามลำดับรายงานการประเมิ
ความสำคัญ นตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

การลงทุ
ในอุปกรณ์ที่ทำให้การเรียน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลั
ย เชีนยงราย
การสอนออนไลน์มีประสิทธิภาพ

๒๓๓

๒. ขั้นดำเนินการ
การนำนโยบายไปสู ่ ก ารปฏิ บ ั ต ิ ; นโยบายของรั ฐ การวางแผน การประชุ ม และการมอบหมาย
กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดแนวทางรวมถึงมาตรการเพื่อจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาด
ของโรค COVID – ๑๙ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ มาตรการการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและ
แนวปฏิ บ ั ติ ร ะหว่ า งเปิด ภาคเรี ย น รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การ และการจั ด การเรี ย นการสอนของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID -๑๙
ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) โดยฝ่ายบริหาร
ครูผู้สอน นักเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถติดตามประกาศ และรายละเอียดของการบริหารกลุ่มงานและ
การเรียนการสอนได้ในการประชุมออนไลน์ เว็ปโรงเรียน ทางไลน์กลุ่ม(LINE) และการจัดการเรียนการสอนทาง
เว็บ @Home @School หากมีปัญหาหรืออุปสรรคใด ๆ ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
ให้สามารถติดต่อและแจ้งปัญหาได้ในช่องทางที่ได้แจ้งให้ทราบ
๒.๑ ศึ ก ษานโยบายและแนวทางของรั ฐ ในการบริ ห ารจั ด การการเรี ย นการสอนภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID – ๑๙ และนำแนวทางมาปฏิบัติ การนำนโยบายไปปฏิบัติ
(Policy Implementation) โรงเรียนปิดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตามคำสั่งกระทรวงและ
ปฏิบัติตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่มีความพร้อมทางด้าน ICT สามารถจัดการเรียนออนไลน์ สำหรับ
นักเรีย นที่มีความพร้อมในการเรีย นออนไลน์ร่วมกับ การใช้อินเทอร์เน็ตที่โ รงเรียนร่ว มด้วย และในกรณีที่
สถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลายลงในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนได้แต่ต้องมี
มาตรการและแผนรับมือในการป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยโรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่
โรงเรียน และการประเมินผลนโยบาย (Policy Evaluation) อยู่ในระยะการทดลองการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลและรูปแบบออนไลน์ เพื่อสำรวจปัญหาข้อจำกัดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาต่อ
การบริหารจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้น คณะกรรมการฝ่ายบริหารนำนโยบายไปปฏิบัติมีแนวทางปฏิบัติ
ในการบริ หารจั ดการที ่ เป็ นระบบ มี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลและการมี ส ่ วนร่ วมของบุ คคลที ่ ม ี ส ่ วนเกี ่ ยวข้ อง
ในทุกภาคส่วน ดังนี้
การวางแผน ผู้บริหารวางแผนและกำหนดเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนสามารถเรียนรู้ได้ถึงแม้
จะไม่ได้เรียนในชั้นเรียนที่โรงเรียนก็ตาม โดยมีการประชุมวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการ
สอนในรู ป แบบออนไลน์ อี ก ทั ้ ง การจัด รูป แบบการเรีย นการสอน และการจั ด รูป แบบการเรี ยนการสอนใน
สถานการณ์ที่การแพร่ร ะบาดได้คลี่คลายลงแล้ว ซึ่งต้องเตรียมความพร้อมในด้ านอาคารสถานที่ อุปกรณ์
ทำความสะอาด น้ำยาฆ่าเชื้อต่าง ๆ รวมถึงการคัดกรองโดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนจะเข้าสู่โรงเรียน
การแต่งตั้งครูผู้สอน ในการสอนออนไลน์และกำหนดหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละส่วนงาน เพื่อเป็นการ
สำรวจปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและสามารถรายงานคณะกรรมการบริหารวิชาการผ่านหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือแก้ไขสถานการณ์ โดยการกำกับติดตาม
การแต่งตั้งครูที่ปรึกษา เพือ่ ติดตามการเรียนของนักเรียนทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงดูแล
เรื่องการดำเนินชีวิตและติดตามสุขภาพนักเรียนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
การติด ตามและสั่งการ ผ่านช่องทางโซเชียลเพื่อการจัดการกับปัญหาที่รวดเร็ว และลดขั้นตอน
การสื่อสารเพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถสอบถามแนวทางการแก้ไขปัญหา และขอคำแนะนำจากผู้บริหารได้โดยตรง
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การประสานงาน ครูที่ปรึกษามีการประสานงานให้ครูผู้สอนทราบในการดำเนินการสอน นักเรียน ทั้ง
นักเรีย นที่พร้อมและไม่พร้อมเรีย นออนไลน์ มีการประสานติดตามทั้งด้านการเรียนและการ ดูแลเรื่องการ
ดำเนินชีวิตและสุขภาพของนักเรียน
การทำรายงาน จากการสำรวจในการเตรียมความพร้อม และในการจัดการเรียนการสอน
การงบประมาณ ผู ้ บ ริ ห ารจั ด สรรฺ ง บประมาณเพื ่ อ ดำเนิ น การในการเตรี ย มพร้ อ มของอุ ป กรณ์
ในการเรี ย นการสอนออนไลน์ รวมทั ้ ง อุป กรณ์ ใ นการป้อ งกั นการแพร่ระบาดและให้เ ป็น ไปตามมาตรการ
เว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing)
การนำนโยบายไปสู ่ ก ารปฏิ บ ั ต ิ ; นโยบายของรั ฐ การวางแผน การประชุ ม และการมอบหมาย
กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดแนวทางรวมถึงมาตรการเพื่อจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาด
ของโรค COVID – ๑๙
๒.๒. การพัฒนาการบริหารจัดการการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์ COVID – ๑๙ ระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จ ุฬาภรณราชวิท ยาลัย เชียงราย (Teaching and learning management during
COVID - ๑๙ pandemic in Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai)
แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการที่เป็นระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของบุคคล
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน โดยระยะการดำเนินการออกเป็น ๓ ระยะ ดังนี้
ระยะที่ ๑ การเตรียมความพร้อม
ระยะที่ ๒ การทดลองการจัดการเรียนการสอน
ระยะที่ ๓ การจัดการเรียนการสอน
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ระยะที่ ๒ การทดลอง
“การบริหารจัดการออนไลน์ของโรงเรียน เป็นการจัดการเรียนการสอนผ่าน Google Classroom และ
Google Meet เป็นระบบตารางที่ให้นักเรียน ครูผู้สอน ผู้บริหาร รวมถึงผู้ปกครอง สามารถเข้ามาเรียนรู้ ผ่าน
Google Classroom และGoogle Meet ได้ ซึ่งจะประกอบไปด้ว ยสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ ที่
ประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media) แอฟต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน เช่น
การประยุ กต์ใช้ใ นการทำแบบทดสอบออนไลน์ โดยใช้ Socrative Kahoot Google form Microsoft form
Quizizz การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื ่ อ การคิ ด วิ เ คราะห์ ส ั ง เคราะห์ ใ นการเรี ย นรู ้ โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ ร ู ป แบบออนไลน์
infographic Mind Map Power Point online คลิ ป วี ด ิ โ อ รวมถึ ง ไฟล์ เ อกสารที ่ เ ป็ น Word Excel Sheet
การประยุกต์ใช้การประชุม การอบรม การนำเสนอผลงาน ได้แก่ Google Meet วีดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video
Conference) ข้อมูลที่ใช้ ประกอบกับ การเรียน เพื่อความสะดวกในการเรียนรวมถึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้
ครูผู้สอนสามารถติดต่อสื่อสาร และให้คำแนะนำนักเรียนได้ผ่าน Google Classroom และ Google Meet ภายใต้
แนวคิดโรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้ ถือได้ว่าโรงเรียนเป็นโรงเรียนแกนนำที่มีความพร้อมด้าน ICT อุปกรณ์
และระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ดังนี้
วีดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) เป็นระบบที่โรงเรียนใช้ในการติดต่อสื่อสาร ที่สามารถ
รับ-ส่งข้อมูลภาพ (ผู้ร่วมประชุมและเอกสารที่นำเสนอ) และข้อมูลเสียง ระหว่างจุดต่อจุดหรือจุดต่อหลาย ๆ จุด
โดยผ่านระบบสื่อสาร IP (ไอพี) หรือ ISDN (ไอเอสดีเอ็น) ซึ่งจะเป็นลักษณะของการโต้ตอบซึ่งกันและกันแบบสอง
ทางหรือพูดง่าย ๆ ก็คือระบบประชุมทางไกลที่ผสมผสานระหว่างภาพ ข้อมูล และเสียงให้เปรียบเสมือนมีการ
ประชุมอยู่ในห้องเดียวกัน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนมหิดลวิทยานารณ์
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สพฐ. สพม.๓๖ ประเทศคู่พัฒนาทางการศึ กษา (MOU) การ
นำเสนอโครงงานของนักเรียน การสัมภาษณ์การศึกษาต่อของนักเรียน เป็นอีกทางเลือกที่สามารถดำเนินการได้
ทุกที่ ทุกเวลา ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากที่ต่าง ๆ สามารถทำการประชุมเพื่อวิเคราะห์ แก้ไข
ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกลสามารถ
ร่วมเรียนด้วยได้ และสามารถลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินทางได้
ระยะที่ ๓ การบริ หารจัดการ
สถานการณ์ที่ ๑ กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ ยังไม่คลี่คลายจะมีการจัดการ
เรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์โดยประยุกต์ใช้ Google Classroom Google Meet เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ครู
ใช้สอนได้อย่างสะดวกเพราะสามารถแชร์ไฟล์ออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมของ Microsoft office เช่น Word
Excel รวมถึงสามารถจัด VDO Conference เพื่อช่วยในการสอนออนไลน์รวมถึงใช้งานได้หลากหลาย ช่องทางไม่
ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นมือถือ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการเรียนได้ในหลายช่องทางโดยทาง
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้มีแนวปฏิบัติสำหรับครู แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน และ
ตารางการเรียน และคู่มือการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานเพื่อให้สอดคล้องกับความพร้อมใน
การเรียนของนักเรียนในแต่ละกลุ่ม โรงเรียนแบ่งการเรียนการสอนที่ชัดเจน เป็นระบบ โดบจัดตารางเรียนเป็น i
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร และตามระดับชั้นเรียน
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๒๓๖

สถานการณ์ที่ ๒
เมื่อ สถานการณ์การแพร่ร ะบาดคลี่คลายลงโรงเรียนจัดทำแบบประเมินตนเองตามแนวทางการจัด
การเรียนการสอน กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง ๑๒ โรงเรียน อีกทั้งเพื่อเฝ้าระวังและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ มีการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการ
แพร่ระบาดของ โรคโควิด ๑๙ โดยทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทั่วทั้งโรงเรียน มีมาตรการการคัดกรองโรคก่อนเข้า
โรงเรียน โดยจะมีครูรับหน้าที่ในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนที่นักเรียนจะเข้าสู่อาคารเรียน หอพักนักเรียน
(ก่อนการเช็คยอดหลังเวลา ๒๐.๐๐ น.) รวมถึงมีคัดกรองทุกครั้งที่ออกไปนอกโนงเรียน และมีมาตรการเว้น
ระยะห่างทางสังคมของทุกวัน มีการทำสัญลักษณ์ในจุดต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่การต่อแถวเข้ารับการตรวจวัดอุณหภูมิ
ร่างกาย และจุดต่างๆที่อาจจะเป็นศูนย์รวมของคนจำนวนมาก เช่น ห้องพยาบาล โรงอาหาร หอพักนอน เป็นต้น
นอกจากนี้โรงเรียนมีแนวทางการจัดห้องเรียน โต๊ะเรียน โดยในหนึ่งห้องเรียนนั้นจะจำกัดนักเรียน ๒๔ คนต่อห้อง
การบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์ COVID – ๑๙
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๒๓๗

ผลงานที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานสอน
ผลงานที่เป็นชิ้นงานนวัตกรรม และผลการใช้นวัตกรรมที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา
ชุมชน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านพฤติกรรม พัฒนาการหรือการเรียนรู้
ความสำเร็จ ความล้มเหลว ความท้าทาย; บทวิเคราะห์ภายใต้แนวคิดและทฤษฎีหรือกรอบ แนวคิดว่า
ด้ ว ย หลั ก การบริห าร และการนำนโยบายไปปฏิ บ ัติ สถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาดของเชื ้อ ไวรั ส โควิด - ๑๙
นั้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ท ำให้ระบบการศึกษาต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงเพื่อให้นักเรียนยังสามารถ
เรียนรู้ได้ถึงแม้จะมีข้อจำกัดซึ่งจำเป็นต้องหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและหลักการแนวคิดต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้
เพื่อให้ผู้เรียนยังคงสามารถศึกษาและเรียนได้อย่างปลอดภัย ดังนี้
๑) การนำนโยบายไปปฏิบ ัติ (Policy Implementation) โรงเรียนปิ ดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตามคำสั่งกระทรวงและปฏิบัติตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่มีความพร้อมทางด้าน ICT
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๒๓๘

สามารถจัดการเรียนออนไลน์ สำหรับนักเรียนที่มีความพร้อมในการเรียนออนไลน์ร่วมกับ การใช้อินเทอร์เน็ตที่
โรงเรียนร่วมด้วย และในกรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลายลงในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนเปิด
ทำการเรียนการสอนได้แต่ต้องมีมาตรการและแผนรับมือในการป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดย
โรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน และการประเมินผลนโยบาย (Policy Evaluation) อยู่ในระยะการทดลอง
การจัดการเรียนการสอนทางไกลและรูปแบบออนไลน์ เพื่อสำรวจปัญหาข้อจำกัดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อนำมาแก้ไข
ปรับปรุงและพัฒนาต่อ
การบริหารจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้น คณะกรรมการฝ่ายบริหารนำนโยบายไปปฏิบัติมีแนวทางปฏิบัติ
ในการบริหารจัดการที่เป็นระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและการมีส่วนร่วมของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน
ได้แก่
การวางแผน ผู้บริหารวางแผนและกำหนดเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนสามารถเรียนรู้ได้ถึงแม้
จะไม่ได้เรียนในชั้นเรียนที่โรงเรียนก็ตาม โดยมีการประชุมวางแผนเพื่อเตรียม ความพร้อมในการจัดการเรียนการ
สอนในรู ป แบบออนไลน์ อี ก ทั ้ ง การจัด รูป แบบการเรีย นการสอน และการจั ด รูป แบบการเรี ยนการสอนใน
สถานการณ์ที่การแพร่ร ะบาดได้คลี่คลายลงแล้ว ซึ่งต้องเตรียมความพร้อมในด้ านอาคารสถานที่ อุปกรณ์
ทำความสะอาด น้ำยาฆ่าเชื้อต่าง ๆ รวมถึงการคัดกรองโดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนจะเข้าสู่โรงเรียน
การแต่งตั้งครูผู้สอน ในการสอนออนไลน์และกำหนดหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละส่วนงาน เพื่อเป็นการ
สำรวจปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและสามารถรายงานคณะกรรมการบริหารวิชาการผ่านหัวหน้า กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือแก้ไขสถานการณ์ โดยการกำกับติดตาม
การแต่งตั้งครูที่ปรึกษา เพื่อติดตามการเรียนของนักเรียนทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงดูแล
เรื่องการดำเนินชีวิตและติดตามสุขภาพนักเรียนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
การติด ตามและสั่งการ ผ่านช่องทางโซเชียลเพื่อการจัดการกับปัญหาที่รวดเร็ว และลดขั้นตอน
การสื่อสารเพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถสอบถามแนวทางการแก้ไขปัญหา และขอคำแนะนำจากผู้บริหารได้โดยตรง
การประสานงาน ครูที่ปรึกษามีการประสานงานให้ครูผู้สอนทราบในการดำเนินการสอน นักเรียนทั้ง
นักเรีย นที่พร้อมและไม่พร้อมเรีย นออนไลน์ มีการประสานติดตามทั้งด้านการเรียนและการ ดูแลเรื่องการ
ดำเนินชีวิตและสุขภาพของนักเรียน
การทำรายงาน จากการสำรวจในการเตรียมความพร้อม และในการจัดการเรียนการสอน
การงบประมาณ ผู ้ บ ริ ห ารจั ด สรรฺ ง บประมาณเพื ่ อ ดำเนิ น การในการเตรี ย มพร้ อ มของอุ ป กรณ์
ในการเรี ย นการสอนออนไลน์ รวมทั ้ ง อุ ปกรณ์ใ นการป้อ งกั นการแพร่ ระบาดและให้ เป็น ไปตามมาตรการ
เว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing)
๒) ผลการบริหารจัดการการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์ COVID -๑๙ เป็นการ “เปลี่ยนวิกฤติให้
เป็นโอกาส” ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ COVID - ๑๙ พัฒ นา
สมรรถนะของนักเรียนและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สร้างโอกาสในการปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน และเป็นความ
ท้าทายในการเปลี่ยนสถานการณ์ โควิด - ๑๙ ในการบริหารจัดการการเรียนการสอนของโรงเรียนให้เป็นไปตาม
เป้าหมายการพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา การบริหารจัดการการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์ COVID -๑๙
เป็นนวัตกรรมประเภทเทคนิค/วิธีการ การบริหารจัดการการเรียนการสอน กลุ่มบริหารงานวิชาการ เพื่อนำไปสู่
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๒๓๙

สรุปสิ่งที่เรียนรู้และการปรับปรุงให้ดีขึ้น
ข้อคิด ประสบการณ์ องค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนา รวมทั้งปัญหาที่เกิดและการแก้ไข ปรับปรุงพัฒนา
ผลงานนวัตกรรมให้ดีขึ้น ความสำเร็จ ความล้มเหลว ความท้าทาย; บทวิเคราะห์ภายใต้แนวคิดและทฤษฎีหรือ
กรอบแนวคิดว่าด้วย หลักการบริหาร และการนำนโยบายไปปฏิบัติ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
COVID – ๑๙ นั้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ทำให้ระบบการศึกษาต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงเพื่อให้นักเรียน
ยังสามารถเรียนรู้ได้ถึงแม้จะมีข้อจำกัดซึ่ง จำเป็นต้องหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและหลักการแนวคิดต่างๆ มา
ประยุกต์ใช้เพื่อให้ผู้เรียนยังคงสามารถศึกษาและเรียนได้อย่างปลอดภัย มีความสอดคล้องกับนโยบายและแนวทาง
ของรัฐในการบริหารจัดการการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ ไวรัสโควิด – ๑๙ นโยบาย/
เป้าหมายการจัดการการเรียนการสอนของโรงเรียน และเป็นการพัฒนาการบริหารจัดการการเรียนการสอน ภายใต้
สถานการณ์ COVID – ๑๙ ที่มีแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการที่เป็นระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและการมีส่วน
ร่วมของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน เป็นความท้าทายในการเปลี่ยนครั้งนี้ไม่ใช่แค่การแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าในสถานการณ์ COVID - ๑๙ เท่านั้น แต่เป็นการ “เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส” ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ให้ดีกว่าเดิม ดังนั้นมาตรการการเรียนรู้จึงไม่ควรปรับแค่กระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียน แต่ต้องปรับทั้งระบบการ
เรียนรู้ที่ต้องสอดคล้องกัน และเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ของนักเรียน โดยการระชับหลักสูตรปรับให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์โควิด-๑๙ และสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทราบ เพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างเวลาเรียนและ
ความหลากหลายของรูปแบบการเรียนรู้ ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้และสอนอย่างมีแผนที่เหมาะสมรวมถึงการ
ยกระดับการประเมินเพื่อการพัฒนาไม่ให้ นักเรียนเสียโอกาสพัฒนาความรู้และทักษะโดยการประเมินความพึง
พอใจ ส่งผลต่อนโยบายการจัดการศึกษาและการบริหารการจัดการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์ COVED –
๑๙ เป็นไปอย่างเต็มศักยภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายการพัฒนาและความสำเร็จของโรงเรียน
การขยายผลและเผยแพร่ผลการพัฒนา
๑) การทำความร่ วมมื อ (MOU) เกี ่ ยวกั บกิ จกรรมทางวิ ชาการและการดำเนิ น กิ จ กรรมต่ า ง ๆ เช่น
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง, การอบรมพัฒนาครูทักษะการใช้ภาษาอังกฤษความร่วมมือกับ University of Otago, New
Zealand , การทำข้อตกลงกับประเทศญี่ปุ่น ที่เป็นโรงเรียนคู่พัฒนากับโรงเรียน Super Science High School
(SSH) การทำข้อตกลงทางวิชาการกับสถานบัน KOSEN ประเทศญี่ปุ่น ในการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรีย น
ไปศึกษาต่อ ณ สถาบัน KOSEN การพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นจาก Japan Foundation โดยส่งครูจากประเทศ
ญี่ปุ่นการสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับนักเรียน การส่งอาสาสมัครมาปฏิบัติงานเป็นเวลา ๒ ปี จาก Japan International
Cooperation Agency (JICA) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
กิจกรรมชิชาการดังกล่าว เช่น การอบรม/ พัฒนา การแข่งขัน การนำเสนอโครงงาน การทำโครงงานร่วมกัน การ
สัมภาษณ์ การแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ และวัฒนธรรม เป็นต้น
๒) ครูผู้สอนทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ผลงานการจัดการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์ COVID
– ๑๙ ในรูปแบบต่าง ๆ และการประชาสัมพันธ์ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ รายงานผลการดำเนินการและรายงาน
ผลงานนักเรียน เช่น การร่วมประกวดแข่งขันในเวทีระดับต่าง ๆ
.๓) งานประชาสัมพันธ์ และงานโสตทัศน์ศึกษา จัดทำสื่อและเผยแพร่ผลงาน ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ครบถ้วน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น จัดทำวีดีทัศน์ วารสารโรงเรียน แผ่นพับเพื่อการศึกษาดูงานจากโรงเรียนอื่น ๆ
๔) งานสารสนเทศโรงเรียน รวบรวมข้อมูลผลงานอย่างเป็นระบบ เพื่อสรุปรายงานประจำปี
๕) กิจกรรมเชิดชูเกียรติหน้าเสาธง โดยมีการมอบรางวัลและกล่าวยกย่องให้กับนักเรียน
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๒๔๐

๖) การเผยแพร่ผลงานลงในวารสาร “จุฬาวิทย์สาร” ให้แก่ผู้ปกครอง โรงเรียน/หน่วยงานต่าง ๆ
๗) การเผยแพร่ผลงานลงในวารสาร “ข่าวจุฬาวิทย์ เชียงราย” ให้แก่ผู้ปกครอง ในรอบกลับบ้ าน
ของนักเรียนแต่ละเดือน
๘) การเผยแพร่ผลงานบนเว็บไซต์โรงเรียน www.pcccr. ac.th และ Page Facebook
๙ การเผยแพร่ผลงานบนเว็บไซต์ (http://www. spm๓๖.obec.in.th/)
๑๐) การส่งข่าวสารผ่านช่องทาง ไลน์ ในชื่อ PCCCR NEWS , PCCCR REPORT และ PCSHSCR
๑๑) การเผยแพร่วาระการประชุมผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและการศึกษาดูงาน ฯลฯ
๑๒) การนิเทศ ติดตามจากคณะศึกษานิเทศก์ จากต้นสังกัด สพม.๓๖ อย่างต่อเนื่อง
๑๓) ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายเครือข่ายคลื่นวิทยุชุมชน และวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
๑๔) โครงการแนะแนวสัญจร เป็นการออกแนะแนว ประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้กับบุคคลภายนอก
๑๕) การจัดแสดงผลงานให้กับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ
ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๑. การบริหารจัดการ ภายใต้สถานการณ์ COVID -๑๙ ผลที่ได้จากการดำเนินการอาจจะมีข้อจำกัด
ที่แตกต่างกับสถานศึกษาอื่น เนื่องจากบริบทโรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์
และครูมีทักษะใช้สื่อ ICT ในการสอนที่ดี
๒. ควรมีการศึกษาและเปรียบเทียบกับ โรงเรียนที่ไม่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ออนไลน์
ให้กับเด็กนักเรียนเพื่อให้ทราบถึงความแตกต่างของผลการเรียน
๓. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง
ของนโยบาย มาตรการรวมถึงแนวทางปฏิบัติอื่น ๆ ได้
๔. เพื่อให้การศึกษาเรียนรู้เกิดขึ้นกับนักเรียนในทุก ๆ กลุ่ม รวมถึงเด็กด้อยโอกาสควรมีการ จัดเตรียม
อุปกรณ์เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความเท่าเทียมและเข้าถึงการเรียนในรูปแบบเดียวกัน
จุดเด่น หรือลักษณะพิเศษ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรั ส COVID-๑๙ ความท้ า ทายในการเปลี ่ ย นสถานการณ์ โควิ ด ไม่ ใ ช่ แ ค่ ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาเฉพาะหน้ า
ในสถานการณ์ โควิด - ๑๙ เท่านั้นแต่เป็นการ “เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส” ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ให้ดีกว่าเดิม ดังนั้น มาตรการการเรีย นรู้จ ึงไม่ปรับแค่กระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียน แต่ต้องปรับทั้งระบบ
สอดคล้องกันและเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ของนักเรียน โดยการระชับหลักสูตร และสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรสถานศึกษา และการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ สถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-๑๙ เกิดจากการรับรู้เข้าใจปัญหา และความต้องการแก้ปัญหาร่วมกันของทุก
ภาคส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง มีส่วนร่วมคิดวางแผนและลงมือปฏิบัติหรือสนับสนุนตามบทบาทหน้าที่ ทำให้การดำเนินการ
บริหารจัดการการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์ COVID - ๑๙ บรรลุความสำเร็จ โดยใช้หลักการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม เข้าใจเป้าหมายและมุ่งดำเนินการไปสู่เป้าหมายร่วมกัน ส่งผลให้นักเรียนทุกคนได้รับประโยชน์
โดยรวมอย่างรอบด้าน ชัดเจนและรู้ เข้าใจนโยบายและแนวทางของรัฐ การบริหารจัดการการเรียนการสอน ภายใต้
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
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๒๔๑

สถานการณ์ COVID – ๑๙ มีแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการทีเ่ ป็นระบบ มีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล และการมีส่วนร่วม
ผู้บริหารโรงเรียนใช้หลักการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อผลสัมฤทธิ์สูงสุด เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดเริ่มมีความ
รุนแรง ผู้บริหารได้กำหนดเป้าประสงค์ และทิศทางจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของ
นักเรียน และแนวทางการเรียนการสอนของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้อย่างครบถ้วนถึงแม้จะไม่ได้เรียนที่
โรงเรียน ผู้บริหารได้มอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ตัดสินใจและรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ถือได้ว่าเป็นสถานการณ์ใหม่ ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจึงต้องปรับเปลี่ยนหรือดำเนินตาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง โดยการบริหารจัดการการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์ COVID -๑๙ เป็น ๓ ระยะ ได้แก่
ระยะที่ ๑ การเตรียมความพร้อม ระยะที่ ๒ การทดลองจัดการเรียนการสอน และระยะที่ ๓ จัดการเรียนการสอน
รวมถึงการวัดและประเมินด้วยระบบออนไลน์ นอกจากการบริหารจัดการดังกล่าวยังได้ใช้วิกฤตให้เป็นโอกาส โดย
การประชุ ม ด้ ว ยระบบ Conference ทั ้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ การเรี ย นออนไลน์ ข องครู ก ั บ Otago
สถาบันการศึกษา ประเทศนิวซีแลน์ สร้างแบบทดสอบวัดประเมินผล การคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบการ
นำเสนอผลงานของนักเรียน การแข่งขันโครงงาน การนำเสนอโครงงาน การสัมภาษณ์ของนักเรียน ทำให้
ประหยัดงบประมาณ ประหยัดเวลา และเป็นการเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ที่มีความแตกต่างจากเดิม ฯ
QR CODE แสดงการเตรียมความพร้อม แบบรายงาน และเอกสารประกอบการรายงาน

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๒๔๒

๒. โครงการ “โรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัย ไร้มลพิษ”
วิธีดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ขั้นวางแผน (Plan)
๑. ฝ่ายบริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ร่วมกับภาคี
เครือข่ายทางการศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสมาคมผู้ปกครองนักเรียนและครูโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ร่วมกันประชุมวางแผนการดำเนินงานการจัดสภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดจนเอื้อต่อการเรียนรู้ของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและ
ชุมชน ตามคู่มือการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
และคู ่ ม ื อ แนวทางปฏิ บ ั ต ิ แ ละมาตรการรั ก ษาความปลอดภั ย ของสถานศึ ก ษา ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ.๒๕๕๖
สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

การศึกษาคู่มอื “แนวทางปฏิบตั แิ ละมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา”
และคู่มอื “การอนามัยสิง่ แวดล้อมในโรงเรียน”
๒ ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบนโยบายและมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนให้กับกลุ่มบริหารงาน(ทั้ง ๕ กลุ่มงาน) ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำนโยบายไปดำเนินการจัดทำโครงการ/กิจกรรม
ในโครงการ สำหรับใช้เป็นแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พร้อมทั้งแต่งตั้ งผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรมในโครงการต่อไป
ขั้นดำเนินการ (Do)
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมในโครงการ ในกลุ่มบริหารงานทั้ง ๕ กลุ่มงาน ตามที่ได้รับการแต่งตั้ง
และมอบหมาย ดำเนินการจัดทำโครงการ/กิจกรรมในโครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดจนเอื้อต่อการเรียนรู้ของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน
ขั้นตรวจสอบ (Check)
๔. ฝ่ายบริหารโรงเรียนดำเนินการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินการจัดทำโครงการ/กิจกรรมใน
โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดจนเอื้อต่อการ
เรียนรู้ของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน เพื่อให้คำแนะนำ ปรึกษา ตลอดจนให้ขวัญกำลังใจแก่
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมในโครงการ ในกลุ่มบริหารงาน ทั้ง ๕ กลุ่มงาน
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
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๒๔๓

๕. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมในโครงการ ในกลุ่มบริหารงานทั้ง ๕ กลุ่มงาน ตามที่ได้รับการแต่งตั้ง
และมอบหมาย ดำเนินการรายงานผลการจัดทำโครงการ/กิจกรรมในโครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดจนเอื้อต่อการเรียนรู้ของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน
ขั้นปรับปรุง (Action)
๖. หัวหน้างานแผนงานและงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาดำเนินการรวบรวมผลการ
ดำเนินงานจัดทำโครงการ/กิจกรรมในโครงการ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียนตามแบบรายงานการทบทวนผลการปฏิบัติงาน (AAR : After Action Review
๗) จากผู้ที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมในโครงการ ทั้ง ๕ กลุ่มบริหารงาน หลังจากนั้นดำเนินการจัด
ประชุมสัมมนาเพื่อประเมินและสรุปผลการดำเนินงานประจำปี (OD : Organization Deverlopment) และจัดทำ
เป็นรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียน (SAR : Self Assessment Report) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ต่อไป
ประเด็นการประเมิน
๑ การจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเหมาะสม สวยงาม และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้ดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้
เหมาะสม สวยงาม และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน
และชุมชน โดยมอบหมายให้แต่ละกลุ่มบริหารงาน ทั้ง ๕ กลุ่มงาน ดำเนินการเขียนโครงการ/กิจกรรมในโครงการ
เพื่อรวบรวมและนำไปจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พร้อมทั้งดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ตารางแสดง โครงการ/กิจกรรมในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเหมาะสม
สวยงาม และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

รหัส
A๖๖
A๖๖-ก-๐๑
A๖๕-ก-๐๒
A๖๕-ก-๐๑
A๖๕-ก-๐๓
A๖๐

๗

B๐๑-ก-๐๑

๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

B๐๑-ก-๐๒
B๐๑-ก-๐๓
B๐๑-ก-๐๔
B๐๑-ก-๐๒
B๐๑-ก-๐๓
B๐๑-ก-๐๔

โครงการ/กิจกรรมในโครงการ
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ห้องสมุดมีชีวิต
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
สืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
พัฒนางานกลุ่มบริหารวิชาการ
พัฒนาระบบบันทึกการเรียนการสอนออนไลน์
และถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบภาพห้องเรียน
ปรับปรุงระบบเสียงห้องเรียน
ปรับปรุงระบบกระจายเสียงในโรงเรียน
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบภาพห้องเรียน
ปรับปรุงระบบเสียงห้องเรียน
ปรับปรุงระบบกระจายเสียงในโรงเรียน
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๒๔๔

๑๔ งบเหลือจ่าย ปรับปรุงห้องดาราศาสตร์/วิทยาศาสตร์/Eng
๑๕ งบเหลือจ่าย ปรับปรุงสนามฟุตบอลมาตรฐาน
๑๖ งบลงทุน จัดทำห้อง Smart Classroom

สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน

ห้องปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร์

ห้องสมุด

ห้องอาคารเรียนรวม

ห้องคอมพิวเตอร์

ห้องเรียน IT
ห้องเรียน Online
๒. การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมโรงเรียนถูกสุขลักษณะ เพียงพอต่อการใช้งาน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้มอบหมาย ให้กลุ่มบริหารทั่วไปและกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน ดำเนินการจัดประชุมร่วมกับผู้รับผิดชอบงานอาคารสถานที่ งานอนามัยโรงเรียน งานโภชนาการ
งานหอพักนักเรียน สภานักเรียน และเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน เพื่อวางแผนในการปรับปรุง พัฒนางานด้าน
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
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๒๔๕

สุขาภิบ าลและสิ่ ง แวดล้ อ มต่า ง ๆ ภายในโรงเรีย น โดยจัดทำเป็ นโครงการ/กิ จกรรมในโครงการ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนี้
โครงการ/กิจกรรมในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสุขาภิบาลภายในโรงเรียน
ที่
รหัส
โครงการ/กิจกรรมในโครงการ
๑
งบลงทุน ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย
๒
งบลงทุน ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน(หอพัก/อาคารเรียน)
๓
งบลงทุน ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม/โรงอาหาร
๔ งบเหลือจ่าย การป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-๑๙
๕ C๑๐-น-๑๔ ผลิตและให้บริการน้ำดื่ม
๖ C๑๐-น-๑๕ ซ่อมบำรุงเครื่องผลิตน้ำดื่ม
๗ งบสมาคมฯ โครงการวัยใสใส่ใจสุขภาพ
๘ B๐๒-ก-๐๔ การกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล
๙ C๑๐-น-๐๓ ซ่อมบำรุง รักษา ห้องประกอบอาหารและสำนักงานโภชนาการ
๑๐ C๑๐-ร-๐๑ ห้องนอนสะอาด/หอพักน่าอยู่
๑๑
งบลงทุน การปรับปรุงระบบไฟฟ้าหอพักนักเรียน

องค์ประกอบอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ๙ ประการ

สถานทีต่ งั ้ /อาคารเรียน
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
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๒๔๖

โรงผลิตน้าดื่ม
โรงอาหาร
ห้องนอนนักเรียน
๓. การจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม การจัดการขยะ น้ า น้ าเสีย
มลพิษทางอากาศ พลังงานและอนุรกั ษ์ความหลากหลายทางธรรมชาติ เหมาะสมตามสภาพบริบทของโรงเรียน
ตารางแสดง โครงการ/กิจกรรมในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ น้ำ น้ำเสีย มลพิษทางอากาศ พลังงานและอนุรักษ์ความหลากหลายทางธรรมชาติ
เหมาะสมตามสภาพบริบทของโรงเรียน
ที่
รหัส
โครงการ/กิจกรรมในโครงการ
๑
งบลงทุน บ่อบำบัดน้ำเสีย
๒
งบลงทุน เขื่อนป้องกันตลิ่งพัง
๓ B๐๒-ก-๐๒ พนังป้องกันตลิ่งพัง
๔
งบลงทุน เครื่องทำน้ำอุ่นหอพักนักเรียน (Solar Cell)
๕ B๐๒-ก-๐๓ การติดตั้งไฟฟ้า (ไฟถนน) (Solar Cell)
๖ B๐๒-ก-๐๒ ป้ายจราจร/ทางเข้า (Solar Cell)
๗ C๒๐-ร-๐๑ ห้องนอนสะอาด หอพักน่าอยู่(Zero Waste School)
๘ A๖๕-ก-๐๒ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
๙ C๐๒-ก-๐๗ วันสิ่งแวดล้อมโลก(ปลูกต้นไม้เพื่อลดมลพิษในอากาศ)
๑๐
มาตรการลดใช้กระดาษ/น้ำ/ไฟฟ้า

ป้ ายจราจร/ป้ ายทางเข้า - ออก (Solar Cell)
มาตรการประหยัดและการลดใช้พลังงาน/
ทรัพยากรต่าง ๆ ภายในโรงเรียน

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๒๔๗

๔. การจั ด ทำผั ง บริ เ วณโรงเรี ย น ป้ า ยบอกอาคารเรี ย น ป้ า ยห้ อ งเรี ย น/ห้ อ งทำงานและป้ า ย
ประชาสั ม พั น ธ์ เหมาะสมและเพี ย งพอ

ระบบการใช้ Internet ภายในโรงเรียน

ระบบโปรแกรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน

ระบบยืม - ส่ง หนังสืออัตโนมัติ
ระบบการให้บริการทางด้านวิชาการ
๕. การกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุภายในโรงเรียน
- จากอาคารเรียน อาคารประกอบ - จากบริเวณโรงเรียน
- จากสภาพแวดล้อมของโรงเรียน - จากเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ
- จากการเดินทางไป-กลับ โรงเรียน - จากการนำนักเรียนไปร่วมกิจกรรม

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๒๔๘

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย โดยฝ่ายบริหารโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการ
สถานศึกษา และเครือข่ายผู้ปกครอง ได้ร่วมกันกำหนดนโยบายมาตรการรักษาความปลอดภัยของนักเรียนใน
สถานศึกษา ในด้านต่าง ๆ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖
๖. การกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติภัยในโรงเรียน(อัคคีภัย , วาตภัย , อุทกภัย , แผ่นดินไหว)
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้ดำเนินการจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไข
อุบัติภัยในโรงเรียน ได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย และแผ่นดินไหว โดยยึดตามคู่มือ แนวทางปฏิบัติและมาตรการ
รักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖ สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และ คู่มือโครงการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานศึกษา

นอกจากนั้น ทางโรงเรียนยังได้ซักซ้อมตามมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติภัยต่าง ๆ ให้กับนักเรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้

๗. การกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมภายในโรงเรียน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย โดยกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและหอพัก ร่วมกับ
งานพยาบาลและงานจิตวิทยาโรงเรียน ได้ร่วมกันจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมต่าง ๆภายใน
โรงเรียน โดยยึดแนวทางตามคู่มือปฏิบัติ สำหรับการดำเนินการป้องกันและจัดการการรังแกฉันในโรงเรียน ของ
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖ และ ๙
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๒๔๙

๗. กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขความปลอดภัยด้านสุขอนามัยภายในโรงเรียน
๘. กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากสัตว์และแมลงมีพิษภายในโรงเรียน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย โดยกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและหอพั ก
กลุ่มบริหารทั่วไป ร่วมกับงานพยาบาล ได้ร่วมกันมาตรการป้องกันและแก้ไขความปลอดภัยด้านสุขอนามัยภายใน
โรงเรียน และมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากสัตว์และแมลงมีพิษภายในโรงเรียน โดยยึดแนวทางตามคู่มือ
ปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
ขั้นวางแผน (Plan)
๑. ฝ่ายบริหารโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการประชุมร่วมกับคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครอง และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย เชียงราย เพื่อวางแผนในการพัฒนา และระดมทรัพยากรในการจัดการเกี่ยวกับด้านสภาพแวดล้อม แหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนให้สวยงาม สะอาด และเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ครู และบุคคลทั่วไปที่เข้ามาใช้
บริการภายในโรงเรียน
ขั้นดำเนินการ (Do)
๑. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย เชีย งราย ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง ในการระดมทรั พยากรเพื่อใช้ในการพัฒ นาด้ า น
สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
๒. กลุ่มบริหารงบประมาณ ดำเนินการระดมทรัพยากรจากผู้ปกครองนักเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๓
๓. กลุ่มบริหารงบประมาณติดตามและรายงานผลการระดมทรัพยากรจากผู้ปกครองนักเรียน ในปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ให้ฝ่ายบริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสมาคมผู้ปกครองนักเรียน
และครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย พร้อมทั้งเครือข่ายผู้ปกครองรับทราบ
ขั้นตรวจสอบ (Check)
ฝ่ายบริหารโรงเรียนติดตาม กำกับ การดำเนินโครงการ/กิจกรรมในโครงการ ที่เกี่ยวกับการปรับปรุง
สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน จากเงินระดมทรัพยากร

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๒๕๐

ขั้นปรับปรุง (Action)
กลุ่มบริหารงบประมาณดำเนินการสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมในโครงการ ที่เกี่ยวกับการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ให้ฝ่ายบริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองนักเรียนและครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย และเครือข่าย
ผู้ปกครอง รับทราบ
โรงเรีย น ได้ดำเนิน การประชุ มร่ว มกั บ คณะครู นักเรียน เครือข่ายผู้ ป กครองและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อร่วมกันวางแผนในการจัดสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน รวมทั้งการจัดทำ
มาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน การมีส่วนร่วมของเครือข่าย ผู้ปกครอง และชุมชน ในการจัดภาพแวดล้อม
การจัดการแหล่งเรียนรูภ้ ายในโรงเรียน การรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน และการระดมทรัพยากร
การส่งเสริมจิตอาสาภายในโรงเรียน
วิธีดำเนินการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน
ขั้นวางแผน (Plan)
๑. ฝ่ายบริหารโรงเรียนคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันประชุมวางแผน การจัดกิจกรรม
จิตอาสา โดยมอบหมายให้กลุ่มบริหารงานวิชาการและกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและหอพักเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการดำเนินการ พร้อมทั้งดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจิตอาสา
๒. กลุ่มบริหารงานวิชาการและกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและหอพัก นำเสนอรูปแบบกิจกรรมจิตอาสา
ต่อฝ่ายบริหารโรงเรียนเพื่อขออนุมัติดำเนินกิจกรรม
ขั้นดำเนินการ (Do)
๑. ผู้รับผิดชอบทั้งกลุ่มบริหารงานวิชาการและกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและหอพัก จัดทำโครงการ/
กิจกรรมในโครงการ จิตอาสา เพื่อจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน ต่อไป
๒. ผู้รับผิดชอบกิจกรรมจิตอาสา ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ขั้นตรวจสอบ (Check)
ฝ่ายบริหารโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา พร้อมทั้งดำเนินการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานดังกล่าว
ขั้นปรับปรุง (Action)
ผู้รับผิดชอบทั้งกลุ่มบริหารงานวิชาการและกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและหอพัก สรุปผลการดำเนินการ
โครงการ/กิจกรรมในโครงการ จิตอาสา เพื่อนำผลการสรุปไปใช้ปรับปรุง/พัฒนาโครงการ/กิจกรรมในโครงการให้
ประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน
“เราจะทำดี ด้วยหัวใจ” โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการ
ต่าง ๆ ณ บริเวณสระน้ำโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๒๕๑

การจัดกิจกรรมจิตอาสาภายในชุมชน และสังคม เพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคม ได้กำหนดให้นักเรียน
ทุกระดับชั้น ดำเนินกิจกรรม “หนึ่งห้องเรียน หนึ่งความดี” โดยมีครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้น คอยให้
คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และร่วมดำเนินกิจกรรมพร้อมกับนักเรียน เป็นประจำในทุกปีการศึกษา

กิจกรรม “เยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาลเชียงราย ฯ

” “ปันน้ำใจให้น้อง”

กิจกรรมหนึ่งห้องเรียน หนึ่งความดี
“จิตอาสา พัฒนาชุมชน/วัด”

QR CODE แสดงแบบรายงานโรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัยไร้มลพิษ
(SMART ECO SCHOOL)

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๒๕๒

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
Teaching and learning management during COVID - ๑๙ pandemic
in Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai
จุดเด่นของ Teaching and learning management during COVID - ๑๙ pandemic in Princess
Chulabhorn Science High School Chiang Rai ที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษา และเป็นแบบอย่างได้
การบริหารจัดการการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์ COVID - ๑๙ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
เชียงราย จากสถานการณ์ COVID - ๑๙ เป็นความท้าทายในการเปลี่ยนครั้งนี้ไม่ใช่แค่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ในสถานการณ์โควิด - ๑๙ เท่านั้น แต่เป็นการ “เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส” ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดีกว่า
เดิม ดังนั้นมาตรการการเรียนรู้จึงไม่ควรปรับแค่กระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียน แต่ต้องปรั บทั้งระบบการเรียนรู้ที่
ต้องสอดคล้องกันและเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ของนักเรียนโดยการระชับหลักสูตร ปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์
โควิด-๑๙ และสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทราบ เพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างเวลาเรียนและความ
หลากหลายของรูปแบบการเรียนรู้ ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้และสอนอย่างมีแผนที่เหมาะสมรวมถึงการ
ยกระดับการประเมินเพื่อการพัฒนาเพื่อไม่ให้ นักเรียนเสียโอกาสพัฒนาความรู้และทักษะ โดยเฉพาะความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นจุดเน้นตามบริบทของโรงเรียน การประเมินเป็นการประเมินเพื่อรับ
ผิดรับชอบและให้น้ำหนักการประเมินโอกาสทางการเรียนของนักเรียนมากกว่าการวัดความรู้ด้วยคะแนนสอบ สิ่งที่
สำคัญคือ การเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจของครูและนักเรียน ในการรับมือกับ New Normal
ของการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ของเราทุกคน รวมถึงการบริหารจัดการศึกษาที่ไม่เหมือนเดิมอีก
ต่อไป โดยเน้นที่คุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยรวม โดยให้สอดคล้องกับการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธ
กิจของโรงเรียน รวมทั้งระบบการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่มีคุณภาพของโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ด้านการบริหารวิชาการ หลักสูตรสถานศึกษาจะเป็นตัวสะท้อนคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาได้เป็น
อย่างดี มีหลักสูตรกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์และหลักสูตรสถานศึกษา โดยจะมีการกำหนดจุดมุ่งหมาย แนวทาง
วิธีการและเนื้อหาสาระที่เรียน ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนในสถานศึกษา ซึ่งจะสะท้อนว่า
ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ เจตคติและพฤติกรรมตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำหนดไว้หรือไม่
หลักสูตรคำนึงถึงบริบทของผู้เรียน ท้องถิ่นและชุมชน มีการบู รณาการสาระการเรียนรู้ หรือจัดทำรายวิชาเพิ่มเติม
ที่สอดคล้องกับความถนัดความสามารถและความสนใจของผู้เรียนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมศักยภาพ
ของผู้เรียนตามขีดความสามารถทำให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์และสมดุลทั้งทางร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจและ
สติปัญญา ปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้การบริหารจัดการการเรียนการสอนเกิดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เน้นไปที่
การจัดการเรียนรู้ที่เป็นกระบวนการและเป็นระบบ ตลอดจนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ทำให้ผู้เรียนสำเร็จในการเรียนของผู้เรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ และการ
บริหารจัดการการเรียนการสอน มุ่งเน้นคุณภาพมาตรฐานที่เป็นเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่โรงเรียนกำหนด
และระบบการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ โรงเรียนมุ่งเน้น ที่คุณภาพในเรื่องกระบวนการจัดการเรียนรู้ ดำเนินการพัฒนา
วิชาการ การพัฒนาครูและบุคลากร การบริหารจัดการการเรียนการสอนของโรงเรียน ส่งผลการบริหารจัดการการเรียน
การสอน ภายใต้สถานการณ์ COVID - ๑๙ ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ โดยให้น้ำหนักกับสิ่งที่สำคัญต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน ดังนี้
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๒๕๓

การบริหารจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด -๑๙ (COVID-๑๙) ระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (Teaching and learning management during
COVID - ๑๙ pandemic in Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai)
๑. ให้น้ำหนักกับปฏิสัมพันธ์ที่มีคุณภาพระหว่างครูและนักเรียน มากกว่าจำนวนชั่วโมงที่นักเรียนอยู่ใน
ห้องเรียน หรือเรียนผ่านสื่อโทรทัศน์หรือสื่อออนไลน์
๒. ให้น้ำหนักกับการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับความสนใจของนักเรียนและบริบท จุดเน้นของโรงเรียน
๓. ให้น้ำหนักกับการประเมินผลเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน (formative assessment) จาก
ชิ ้ น งานและพฤติ ก รรมของนั ก เรี ย นมากกว่ า การประเมิ น เพื ่ อ การตั ด สิ น ( summative assessment)
เพื่อนำไปใช้ให้คุณให้โทษแก่โรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา
๔. ให้น้ำหนักกับการช่วยเหลือนักเรียนที่มีความท้ าทายในการเรียน ควบคู่กับการส่งเสริมนักเรียนกลุ่ม
อื่น ๆ ให้เต็มตามศักยภาพ เนื่องจากนักเรียนที่ขาดแรงจูงใจในการเรียนเป็นทุนเดิม
๕. ให้น้ำาหนักกับการเรียนรู้เพื่อสุขภาพกายและใจ ควบคู่กับการเรียนเพื่อให้เด็กเรียนรู้และปรับตัวได้
ท่ามกลางสถานการณ์ครอบครัวและสังคมที่ไม่แน่นอน
๖. ให้น้ำหนักกับการจัดสรรทรัพยากรออฟไลน์แก่ นักเรียน ควบคู่กับทรัพยากรออนไลน์ เช่น จัดสรร
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค หนังสือเพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ที่บ้านในกรณีที่นักเรียนบางคนไม่มีทรัพยากรดังกล่าวเพื่อ
การพัฒนาด้านการเรียน ควบคู่ไปกับการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีของโรงเรียนซึ่งจะเป็นประโยชน์
กับในด้านต่าง ๆ ไม่เพียงแค่การศึกษาเท่านั้น
๗. ความท้าทายในการเปลี่ยนครั้งนี้ไม่ใช่แค่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ าในสถานการณ์โควิด - ๑๙ เท่านั้น
แต่เป็นการ “เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส” ในการการบริหารจัดการการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์ COVID - ๑๙
เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดีกว่าเดิม และ “ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน”
นอกจากนี้โรงเรียน ได้มีการเพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างเวลาเรียนและความหลากหลายของรูปแบบการ
เรี ย นรู้ ความยื ด หยุ ่ น ในการใช้ เ วลาและการเลื อ กรู ป แบบการเรี ย นที่ จ ะทำให้ ค รู ส ามารถออกแบบหน่ ว ย
การเรียนรู้ที่เหมาะสมและส่งเสริมการเรียนรู้รายบุคคล (personalized learning) ได้ ซึ่งมีแนวทางสนับสนุนให้ครู
จัดการเรียนรู้ด้วยแบบผสมผสาน (blended learning) โดยแนะนำการกำหนดจำนวนชั่วโมงการเรียนรู้รูปแบบ
ต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้เป็นเรื่องที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดด้ว ยเทคโนโลยีในปัจจุบันและนวัตกรรมที่
สร้างสรรค์คอนเทนต์อำนวยความสะดวก ทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ทุกเนื้อหาได้จากทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา แต่
นั่นไม่ได้หมายความว่าการปฏิสัมพันธ์ของคุณครูและนักเรียนจะลดน้อยลง ชุมชนแห่งการเรียนรู้ยังมีอยู่แต่เปลี่ยน
พื้นที่จากโรงเรียนสู่โทรศัพท์มือถือหรือเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น เพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกันในการเรียนรู้วิถีใหม่
เป้าหมายของการศึกษาอาจยังคงเดิมแต่ผู้เรียนสามารถใช้วิธีที่แตกต่างในการไปให้ถึงจุดหมายได้ โรงเรียนจึง
บริหารจัดการการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์ COVID – ๑๙ ที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถดำเนินการเรียน
การสอนต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้โรงเรียนยังได้บริหารจัดการบริหารกลุ่มงานอื่น ๆ
เช่น การบริหารวิชาการ การบริหารกิจการนักเรียน การบริหารทั่วไป และการบริหารแผนงานและงบประมาณ
ภายใต้สถานการณ์ COVID – ๑๙ ส่งผลให้เป็นไปตามโยบายและแนวทางของรัฐ และการบริหารจัดการการเรียนการ
สอน ภายใต้สถานการณ์ COVID – ๑๙ ที่มีแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการที่เป็นระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และการมีส่วนร่วมของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนบรรลุค่าเป้าหมาย และความคาดหวังตามมาตรฐานการศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๒๕๔

๑. ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นําเสนอ ระบุเหตุผล ความจําเป็น ปัญหาหรือความ
ต้องการ แนวคิดหลักการสำคัญในการออกแบบ ผลงานหรือนวัตกรรมที่นำเสนอ
การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ เป็นการระบาดทั่วโลก โดยมีสาเหตุมาจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เริ่มต้นขึ้น
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยพบครั้งแรกในนครอู่ฮั่น เมืองหลวงของมณฑลหูเป่ ย์ ประเทศจีน องค์การ
อนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดนี้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ ในวันที่ ๓๐ มกราคม
๒๕๖๓ และประกาศให้เป็นโรคระบาด ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ จากเดิมที่เราคิดว่าเรื่องโรคระบาดอาจเป็น
เรื่องไกลตัว เราเห็นการแพร่ระบาดของโรคซาร์สและพบเจอกับวิกฤตต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง แต่เราไม่เคยคิดว่ามัน
จะมาถึงตัว จนกระทั่งโควิด – ๑๙ มาถึงและก่อให้เกิดผลกระทบไปทั่วโลก วันนี้ทุกคนจึงตระหนักเพิ่มขึ้นว่าวิกฤต
ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ท ำให้ชีวิตไม่เหมือนเดิม สังคมจึงต้องเตรียมพร้อมหลายเรื่อง ความไม่เหมือนเดิมหลังต้อง
เผชิญกับวิกฤตโควิด – ๑๙ เริ่มต้นจากชีวิตของคนเราที่เปลี่ยนแปลงไป ขณะที่หลายหน่วยงาน องค์กร ต่างปรับความคิด
พฤติกรรม และวิถีการทำงานที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น จากเดิมคนทำงานมักให้ความสำคัญกับ Work – Life
Balance สร้างสมดุลระหว่างชีวิต งานและชีวิตส่วนตัวเป็นสำคัญ แต่ปัจจุบันที่เราทุกคนต่าง Work from Home มี
สัดส่วนเวลาของการทำงานและชีวิตส่วนตัว เกิดขึ้นพร้อม ๆ กันสลับสับเปลี่ยนกันไปตลอดทั้งวัน เกิด Work – Life
Integration ที่ช ีว ิตการทำงาน หลอมรวมกับชีว ิตส่ว นตัว เป็นหนึ่ง เดียว จนเราต้องสร้า งวินัยในการทำงาน
ท่ามกลางอิสระและความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้นจาก Work from Home นอกจาก Work from Home ที่สร้างเศรษฐกิจคน
ติดบ้าน (From Home Economy) ทำให้ e – Commerce และการทำธุรกรรมทางออนไลน์เติบโตอย่างก้าวกระโดด
แล้ว อีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดในช่วงวิกฤตโควิ ด –๑๙ ก็ คื อ คนให้ ค วามสนใจและมี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ
เรื่ อ งสุ ข ภาพและสาธารณสุ ข มากขึ้ น เช่ น ให้ ค วามสำคั ญ กับการล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย หรือแม้แต่
การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ส่งผลให้เรื่อง Digital Transformations ที่เคยมีการพูดถึงมาอย่างยาวนานและ
เกิดขึ้นช้ามาก กลับถูกขับเคลื่อนได้เร็วขึ้น (ชัยชนะ มิตรพันธ์, ๒๕๖๓)
เมื่อวิกฤตการณ์การแพร่ร ะบาดของโควิด -๑๙ ระลอกแรกเริ่มคลี่คลายลง หลาย ๆ ภาคส่ว นเริ่ม
พูดถึง “ความปกติใหม่” หรือ “New Normal” ที่จะตามมา การมาเยือนของวิกฤตโรคระบาดทำให้เกิดคำถาม
เกี่ยวกับระบบการศึกษาหลากหลายด้าน เป็นต้นว่าเราจะออกแบบการเรียนรู้ในยุคโควิด-๑๙ ให้มีประสิทธิภาพได้
อย่างไร ทักษะและหลักสูตรโลกการศึกษารูปแบบใหม่หลังจากนี้ควรมีหน้าตาแบบไหน เทคโนโลยีจะเข้ามามี
บทบาทด้านการเรียนรู้หรือทำให้ความเหลื่อมล้ ำย่ำแย่กว่าเดิมจริงหรือไม่ที่เราสามารถเปลี่ยนวิกฤตครั้งนี้ให้
กลายเป็นโอกาสด้านการศึกษา จากความผิดปกติแบบใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม (New Abnormal) ที่ส่งผลกระทบต่อ
การจัดการศึกษา ทำให้สถานศึกษาต้องอยู่ให้รอด ต้องปรับตัว เพราะวิกฤตโควิด – ๑๙ เป็นบททดสอบของความ
จำเป็นครั้งใหญ่ในการบริหารจัดการศึกษาที่ต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ให้สอดคล้องกับความปกติใหม่ที่เกิดขึ้น อัน
เนื่องจากมีบางสิ่งมากระทบจนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติ ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีใหม่ภายใต้หลักมาตรฐานใหม่
ที่ไม่คุ้นเคยรูปแบบวิถีชีวิตใหม่นี้ ประกอบด้วยวิธีคิด วิธีเรียนรู้ วิธีสื่อสาร วิธีปฏิบัติ และการจัดการ ทำให้มนุษย์
ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันมากกว่าจะธำรงรักษาวิถีดั้งเดิมหรือหวนหาถึงอดีต โดยคำนี้กำเนิดขึ้น
ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจ ถดถอยทั่ วโลกในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ ๒๑ (ค.ศ. ๒๐๐๗ – ๒๐๐๘) ได้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจครั้งใหญ่ และถูกนำมาใช้ในปริบทอื่น ๆ ส่วน "New Normal" ในบริบทสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ “โควิด – ๑๙” ช่วงปลาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้นอธิบายได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงจนแพร่กระจายไปในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ผู้คนเจ็บป่วยและล้มตายจำนวนมาก
จนกลายเป็นความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงอีกครั้งหนึ่งของมนุษยชาติ มนุษย์จึงจำเป็นต้องป้องกันตนเองเพื่อให้มี
ชีวิตรอดด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่ผิดไปจากวิถีเดิม ๆ โดยมีการปรับหาวิถีการดำรงชีวิตแบบ
ใหม่เพื่อให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ ควบคู่ไปกับความพยายามรักษาและฟื้นฟูศักยภาพ ทางเศรษฐกิจและธุรกิจ
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๒๕๕

นำไปสู่การสรรค์สร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ เทคโนโลยีใหม่ ๆ มีการปรับแนวคิด วิสัยทัศน์ วิธีการจัดการ ตลอดจน
พฤติกรรมที่เคยทำมาเป็นกิจวัตร เกิดการบ่ายเบนออกจากความคุ้นเคยอันเป็นปกติมาแต่เดิมในหลายมิติ ทั้งใน
ด้านอาหาร การแต่งกาย การรักษาสุขอนามัย การศึกษาเล่าเรียน การสื่อสารการทำธุรกิจ ฯลฯ ซึ่งสิ่งใหม่เหล่านี้ได้
กลายเป็นความปกติใหม่ จนในที่สุดเมื่อเวลาผ่านไปก็ทำให้เกิดความคุ้นชินก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตปกติ
ของผู้คนในสังคม (สุภาภรณ์ พรหมบุตร,๒๕๖๓)
ความท้าทายในการเปลี่ยนครั้งนี้ไม่ใช่แค่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์โควิด - ๑๙ เท่านั้น แต่
เป็ นการ “เปลี ่ ยนวิ กฤติ ให้ เป็ นโอกาส” ในการพั ฒนาคุ ณภาพการเรี ยนการสอนให้ ด ี กว่ าเดิ ม ดั ง นั ้ น มาตรการ
การเรียนรู้จึงไม่ควรปรับแค่กระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียน แต่ต้องปรับทั้งระบบการเรียนรู้ที่ต้องสอดคล้องกันและ
เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ของนักเรียน โดยการระชับหลักสูตร ปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-๑๙ และสื่อสาร
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทราบ ภายใต้สถานการณ์โควิด -๑๙ การปรับหลักสูตรให้กระชับควบคู่ไปกับจัดลำดับ
ความสำคัญ รวมทั้งผ่อนคลายตัวชี้วัดเรื่องโครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรแกนกลางของไทยกำหนดตัวชี้วัด “ต้องรู้”
และ “ควรรู้” ในแต่ละสาระวิชาแล้ว แต่ต้องเพิ่มความชัดเจน โดยระบุเนื้อหาจำเป็นของแต่ละช่วงวัย และเปิดให้ครูมีอิสระ
ในการจัดการเรียนรู้เนื้อหาส่วนอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เงื่อนไขความสำเร็จการดำเนินงานจัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ใน
ลั ก ษณะโรงเรี ย นประจำ เน้ น คุ ณ ภาพเป็ น ต้น แบบของภู ม ิภ าค ต้ อ งพั ฒ นาตนเองให้ ม ี ค ุณ ภาพระดับ เดียว
กับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ การบริหารและการจัดการศึกษาภายใต้ผู้บริห ารที่มีวิสัย ทัศน์
เชิงกลยุทธ์ ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีความเป็นประชาธิปไตย ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมและเป็น
แบบอย่างที่ดี ยึดแผนพัฒนาสถานศึกษาเป็นสำคัญ จึงจะพัฒนากระบวนการบริหารการจัดการภารกิจของโรงเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพจนเกิดประสิทธิผล และได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ และมาตรฐานการศึกษาที่กำหนด การบริหารจัดการการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์ COVID ๑๙ มีแนวทางปฏิบัติของและสภาพปัญหา อุปสรรคการเรียนการสอน โดยจัดการข้อมูลเอกสาร (documentary
data) การสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ให้ข้อมูลสำคัญ ผลการบริหารจัดการการ
เรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์ COVID -๑๙ พบว่า การบริหารจัดการการเรียนการสอนของโรงเรียน เป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางของรัฐบาล ในการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และ
มาตรการการป้องกัน การแพร่ร ะบาด มีแนวทางปฏิบัติ ในการบริห ารจั ดการที่เป็นระบบ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVID – ๑๙ และการมีส่วนร่วมกันของ
บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน แนวทางปฏิบัติ แบ่งได้เป็น ๓ ระยะ ได้แก่ ระยะที่ ๑ การเตรียมความพร้อม
ในการเรียนการสอนออนไลน์ ด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยี การออกแบบการเรียนการสอนตามหลักสูตรโดย
คำนึงถึงความแตกต่างของนักเรียน จัดการอบรม พัฒนาครู ระยะที่ ๒ การทดลองจัดการเรียนการสอน และระยะ
ที่ ๓ การจัดการเรีย นการสอน โรงเรียนประสพความสำเร็จ ในการบริหารจัดการการเรียนการสอน ภายใต้
สถานการณ์ COVID -๑๙ เพราะการเตรียมความพร้อม การทดลองและปฏิบัติจริง เพื่อการแก้ไขปัญหาไปพร้อม
ๆ กับการปฏิบัติที่เป็นระบบ และมีการหารือและวางแผนร่วมกันของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนเพื่อ
ความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา และสังคม

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๒๕๖

๒. จุดประสงค์และเป้าหมาย ของการดําเนินงาน ระบุจุดประสงค์และเป้าหมายของการดําเนินงาน
อย่างชัดเจน สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการจําเป็น
๒.๑ เพื ่ อ ศึ ก ษานโยบายและแนวทางของรั ฐ ในการบริ ห ารจั ด การการเรี ย นการสอนภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ ไวรัสโควิด - ๑๙
๒.๒ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์ COVID – ๑๙ ระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (Teaching and learning management during COVID - ๑๙
pandemic in Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai) ทีม่ ีแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการที่เป็นระบบ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและการมีส่วนร่วมของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน
๓. กระบวนการ หรือขั้นตอนการดําเนินงาน ระบุกระบวนการ หรือวิธีการในการผลิต การนําไปใช้
และการพัฒนาผลงาน โดยมีขั้นตอนต่อเนื่องสัมพันธ์กัน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
๓.๑ สภาพปัญหาก่อนการพัฒนา
จากสถานการณ์การแพร่ร ะบาดของโควิด - ๑๙ การปิด โรงเรียนในเวลาต่อมาจนกลายเป็นสาเหตุ
ให้นักเรียนได้รับผลกระทบในกระบวนการเรียนรู้ สำหรับประเทศไทยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -๑๙ (ศบค.)
กำหนดให้เปิดภาคเรียนในวันที่ ๑ ก.ค.๒๕๖๓ ระยะแรกโดยให้ทยอยผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ ของโรงเรียน
เพื่อจัดการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนให้มีการดำเนินการทั้งแบบออนแอร์ผ่าน DLTVออนไลน์และออฟไลน์ใน
ชั้นเรียน ซึ่งจะใช้วิธีผสมผสาน หรืออาจจะเป็นการเรียนรู้ที่บ้าน อย่าง Home School แล้วแต่ความเหมาะสมและ
บริบทของสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาบางแห่งยังประสบปั ญหาเรื่องการเข้าถึงเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในโลก
การศึกษา การออกแบบการจัดการเรียนรู้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ทักษะและหลักสูตรรูปแบบใหม่ เทคโนโลยีจะ
เข้ามามีบทบาทด้านการเรียนรู้ อย่างไร ฯลฯ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องหาวิธีการในการบริหารจัดการศึกษา ซึ่งเป็น
กระบวนการที่ส ำคัญในการขับ เคลื่อนการจัดการเรียนรู้ภ ายใต้ความปกติใหม่ (New Normal) ทั้งด้านการ
จัดรูปแบบการเรียนการสอน การพัฒนาครูให้พร้อมสู่โลกยุคใหม่ การบริหารหลักสูตร รวมถึงการรับฟังเสียง
สะท้อนจากครู ผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชน ในสถานการณ์โควิด-๑๙ ระบาด ควรเปลี่ยนให้ทุก ๆ ที่กลายเป็น
โรงเรียน เพราะการเรียนรู้ยังต้องดำเนินอยู่แม้นักเรียนไม่สามารถไปโรงเรียนตามปกติ การประกาศมาตรการปิด
โรงเรี ย น รั ฐ บาลมั ก จะออกมาตรการด้ า นการเรี ย นรู ้ ม ารองรั บ ด้ ว ยการเรี ย นทางไกลรู ป แบบต่ า ง ๆ
โดยพิจารณาจากเงื่อนไขความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมของพ่อแม่ และความพร้อมตามช่วงวัยของนักเรียน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล
ในสถานการณ์โรค COVID-๑๙ และมีการจัดเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน การจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ ซ ึ ่ ง จะเป็ น การเรี ย นผ่ า น DLTV และรวบรวมสื ่ อ การเรี ย นรู ้ อ อนไลน์ ใ น OBEC Content Center
การเรียนรู้ครบวงจรของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงเตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเครือข่าย เพื่อรองรับการ
ให้บริการ รูปแบบการเรียนการสอนมีหลายรูปแบบ อีกทั้งมีการกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อ ป้องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVIT - ๑๙ มีการประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ตรวจสอบสถานที่
ทำความสะอาดอาคารเรียน ห้องเรียน รวมไปถึงการจัดเตรียมสถานที่ เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล หรือ
ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) นอกจากนี้ยังมีแนวทางการเปิด-ปิดภาคเรียน มีการปรับตารางเรียนตาม
ความเหมาะสม เพื่อลดการได้รับผลกระทบเชิงลบจากการเปลี่ยนแปลงให้น้อยที่สุด (กระทรวงศึกษาธิก าร,
๒๕๖๓) โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงมากในการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส COVID - ๑๙ เพราะบริบทของโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่นักเรียนพักประจำและมี ผู้คนจำนวนมาก
ได้แก่ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูหอพักหรือผู้ดูแลนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง มี
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๒๕๗

ความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสได้ง่ายถ้าหากบริหารจัดการไม่ดี จึงมีความจำเป็นในการการบริหาร
จัดการการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์ COVID – ๑๙
๓.๒ การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
กรอบแนวคิดที่แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างปัญหา แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่ใช้
วิธีการพัฒนา และผลสำเร็จที่พึงประสงค์

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๒๕๘

กรอบแนวคิดในการพัฒนา
การบริหารจัดการการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์โควิด -๑๙ (COVID – ๑๙)
ศึกษาและนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ; นโยบายของรัฐ
การวางแผน การประชุม และการมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารวิชาการ
ประชุมและแต่งตั้งครูผู้สอน

ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดในการบริหารจัดการ
การเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์ COVID – ๑๙

ระยะที่ ๑ การเตรียมความพร้อม

ด้านการบริหารหลักสูตร
ด้านการจัดการเรียนการสอน

การสำรวจความพร้อม
ของนักเรียน

ด้านการประเมินผล

การเรียนการสอนรู
ออกแบบการบริ
หารจัปดแบบ
การ
การเรีออนไลน์
ยนการสอน

ด้านการพัฒนาครู

ทีการสร้
่สอดคล้
างชัองกั
้นเรีบยภายใต้
นด้วย
สถานการณ์
COVID - ๑๙
Google Classroom

ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากร
การรับฟังเสียงสะท้อน

ด้านสื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี

ออกแบบสอบถาม
การเรียนการสอน

ระยะที่ ๒ การทดลองจัด
การเรียนการสอนแบบออนไลน์
แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน

๒ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

แนวปฏิบัติสำหรับครู

ระยะที่ ๓ การจัดเรียนการสอน
แบบออนไลน์
๒๐ มิถุนายน - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
การจัดการเรียนการสอน ตารางการเรียนการสอนตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
นิเทศการารจัดการการเรียนการสอน
ประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

พัฒนาต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์โควิด- ๑๙ (COVID – ๑๙)

๒๕๙

๓.๓) ขั้นตอนการดำเนินงานพัฒนา
การบริหารจัดการการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์ COVID - ๑๙ โรงเรียนได้ดำเนินตามขั้นตอน
การดำเนินงานพัฒนา ดังนี้
๓.๓.๑) ศึกษา วิเคราะห์และนำสู่การปฏิบัติ แนวคิดในการบริหารจัดการการเรียนการสอน
ภายใต้สถานการณ์ COVID - ๑๙ ในการปรับกระบวนการบริหารจัดการเรียนการสอนจากองค์กรการศึกษาและ
นักการศึกษา ที่เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้ โรงเรียนได้แนวคิดในการบริหารจัดการการเรียนการสอน ภายใต้
สถานการณ์ COVID - ๑๙ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑) ด้านการบริหารหลักสูตร โรงเรียนได้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่มี
ความหลากหลาย และรูปแบบการสอนก็ต้องปรับให้มีทั้ง ๒ แบบ คือ ออฟไลน์และออนไลน์ การออกแบบหลักสูตร
จึงคำนึงถึงความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคน มีแบบทดสอบที่หลากหลายเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน รวมถึง
นักเรียนและครูร่วมกันออกแบบสภาพแวดล้อมในห้องเรียน นอกจากนี้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ได้ให้แนวคิดไว้ว่าการศึกษายุคนี้ต้องหาจุดที่จะพัฒนาเด็กไทยให้ไปสู่โลกดิจิทัล หรือการศึกษาศตวรรษที่ ๒๑ โดย
การการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะเพราะจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ค้นพบ
ศักยภาพของเด็กไทยมากขึน้ (วิชัย วงศ์ใหญ่, ๒๕๖๓)
๒) ด้านการจัดการเรียนการสอน แนวคิดขอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
(๑) การเรียนผ่านระบบออนไลน์ ๑๐๐% เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนเพราะมีความ
พร้อมทั้งด้านระบบการเรียนการสอนและหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ นักเรียนมีความพร้อม ผู้ปกครองมีความ
พร้อมในการช่วยเหลือสนับสนุน รวมทั้งมีเครื่องมือสนับสนุนการเรียน เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค แทปเลต สมาร์ท
โฟน และอินเทอร์เน็ต กรณีที่นักเรียนไม่มีอุปกรณ์ เทคโนโลยี ทางโรงเรียนได้แก้ไขปัญหาโดยนำคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค ไปให้นักเรียนยืมใช้
(๒) การเรียนในห้องเรียนเหมาะสำหรับโรงเรียน เพราะมีจำนวนนักเรียนที่เหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียน และมีพื้นที่มากพอให้สามารถปฏิบัติตามนโยบาย Social Distancing เพื่อรักษาระยะห่างและ
การดูแลสุขอนามัยของผู้เรียนได้ อย่างเคร่งครัด
(๓) การเรียนผสมผสานแบบออนไลน์และออฟไลน์
(๔) การเรียน Home School ผู้ปกครองจะมีบทบาทจัดการเรียนการสอนในรูป แบบ
ที่เหมาะสมกับ นักเรีย น ซึ่งอาจจะเป็น การเรียนคอร์ส ออนไลน์ (วันเพ็ญ พุทธานนท์ , ๒๕๖๓) เป็นรูปแบบ
การเรียนรู้กับหลักสูตรของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และหลักสูตรสถานศึกษา
๓) ด้านการประเมินผล การประเมินจะถูกเปลี่ยนจาก “การประเมินผลการเรียน” ไปสู่
“การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้” นั่นคือการวัดผลลัพธ์ให้คุณครูเข้าใจว่านักเรียนเหมาะกับการเรียนรู้รูปแบบไหน และอะไรที่
จะสามารถเติมทักษะที่คุณครูคาดหวังได้ การประเมินผลจึงเป็นการทำความเข้าใจ ไม่ใช่การตัดสิน (มารุต พัฒผล,
๒๕๖๓) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มีการจัดทำแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนในสถานการณ์ COVID – ๑๙ โดยมีเนื้อหาทั้งในส่วนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทั้งรูปแบบปกติ
และการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน บทบาทในการเรียนของนักเรียน บทบาทในการสอนของครู การเรียน
ในชั้นเรียน (On – Site) การเรียนผ่านโทรทัศน์ (On – Air) และการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) การ
พัฒนาการเรียนผู้เรียนมีส่วนร่วมกับผู้สอน
๔) ด้า นสื่อ อุปกรณ์แ ละเทคโนโลยี จำเป็นต้องมีการลงทุนในเรื่ อ งของอุป กรณ์ต่าง ๆ
ที่จะทำให้การเรียนการสอนออนไลน์มีประสิทธิภาพมากขึ้น (สุคนธ์ สินธพานนท์, ๒๕๖๒)
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๒๖๐

๕) ด้านการพัฒนาครู สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้นำเสนอ
การปรับการศึกษายุคนิวนอร์มอล ในการปรับบทบาทและการพัฒนาครู โรงเรียนได้นำแนวคิดมาปรับ ดังนี้
(๑) ปรับรูปแบบดั้งเดิมจากครูที่ผู้สอน (Teacher) ไปเป็นครูผู้สนับสนุนการเรียนรู้ หรือ
Learning Facilitator โดยเชื่อว่ามีครูที่มีความสามารถในการเป็น Facilitator มีความสามารถในการเชื่อมโยง
หลักสูตร วิธีการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนา
(๒) ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรมครู ให้ครูเปลี่ยนจากผู้สอน (Teacher)
ไปเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ ชักชวนให้เด็กได้เรียนรู้ โดยมีแนวคิดที่สำคัญ ๒ แนวคิดในการมุ่งเน้นการพัฒนาครู ได้แก่
เปลี่ย นจากครูแบบเดิมเป็น ครูที่ส อนครอบคลุมเกี่ยวกับการใช้ช ีว ิตจริงได้ (Transform Teachers to New
Normal in Education) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และนักเรียนสามารถนำสมรรถนะการเรียนรู้มาใช้เพื่อการ
เรียนรู้ การดำรงชีวิต และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ แพลตฟอร์มสนับสนุนเพื่อการพัฒ นาครูอย่างยั่ งยืน
(Supporting Platform for New Normal Teachers) ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการที่เป็น National
Online Platform พัฒนาครูให้มีความพร้อมสู่การเป็นครูยุคใหม่ในศตวรรษที่ ๒๑ ปรับทักษะของครูเพื่อเอา
เทคโนโลยีมาใช้ในปัจจุบันและในอนาคต ความต้องการในการเรียนรู้ของนักเรียน เป็นการสอน เป็นการรับข้อมูล
เป็นการเพิ่มเติมความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ นักเรียน (ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ,๒๕๖๓) คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้น ฐาน (กพฐ.) ได้ให้แนวคิดไว้ว ่าครูจะต้องมีส ่ว นสำคัญในการพัฒ นาและปรับ ตัว ไปกั บ การ
เปลี่ย นแปลงหลักสูตรใหม่ ซึ่งครูจ ะต้องมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและภาษาอังกฤษ ส ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน (สพฐ.) จะต้องพัฒ นาครูในประเด็นนี้ตามนโยบายของ รัฐ มนตรีว ่ากา
กระทรวงศึกษาธิการอย่างก้าวกระโดด จัดให้มีการทดสอบ และอบรมครูให้สอดรับกับความรู้ยุคดิจิทัล เช่น
ภาษาอังกฤษ และเรื่องเทคโนโลยี เป็นต้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในอนาคต
(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ๒๕๖๓)
๖) ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร การเรียนการสอนที่ต้องปรับเปลี่ยนไปเป็นการลงทุน
ถ้าหากโรคระบาดนี้ยังมีอย่างต่อเนื่อง ก็จะทำให้เราต้องปรับการลงทุนจากการลงทุนในสถานศึกษา อาจจะเป็นการ
ลงทุนในเรื่องของการพัฒนาการปรับระบบการทำงานไปสู่แบบแผนในการสร้างการเรียนรู้และการอยู่รอดใหม่ในปัจจุบันโดย
ต้องมีปฏิสัมพันธ์ พึ่งพาสรรหา แหล่งความรู้ ประสบการณ์และการมีงานทำในบริบทใหม่ ปรับวิธีการทำงานด้วยการออกไป
เชื่อมกับโลกที่เป็นจริงและเชื่อมกับการสื่อสารยุคใหม่ เพื่อช่วยให้วิธีคิด ประสบการณ์ และกระบวนการทำงาน
สอดรับปรับเปลี่ยน สร้างมิติการศึกษาใหม่ในรูปแบบของธุร กิจ ใหม่ (New Business Model) การพัฒนาทักษะ
ประสบการณ์ และความรู้ของบุคคล การเปลี่ยนแปลงนี้คือความเคลื่อนไหวใหม่จะช่วยขจัดการปิดกั้นศักยภาพ
และความคิดสร้างสรรค์ ทั้งยังก่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการระบบและองค์กรโดยรวมต้องปรับพัฒนา
ความร่วมมือและความสัมพันธ์ภายในองค์กรและกับภายนอกสร้างสัมพันธภาพใหม่ จะช่วยการทำงานแบบใหม่ที่ก้าวทันโลก
ทันความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
๗) การรับฟังเสียงสะท้อน จากครู ผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชน สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้สรุปนิวนอร์มอลทางการศึกษาไทยว่า การศึกษายุคนิวนอร์มัลนั้นระบบ
การศึกษาจะเป็นส่วนหนึ่งของระบบสังคม มีการให้ความสำคัญกับกระบวนการ รวมถึง well-being ของนักเรียน
แบบองค์รวม เกิดการพัฒนาการศึกษาโดยการรับฟังเสี ยงสะท้อนจากทุกระดับ ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน
ร่วมกันตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา องค์การยูเนสโกได้แนะนำโรงเรียนที่จะช่วยให้โรงเรียนและครูประสบ
ความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้รับความปกติใหม่หลังวิกฤตโควิด – ๑๙ ได้แก่ รับฟังเสียงของครูในการกำหนด
นโยบายและแผนการ สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ให้ความสำคัญกับสภาพจิตใจ สังคมและอารมณ์ ให้ความ
มั่นใจกับครูว่าจะได้ร ับ การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง โดยวิธีการที่หลากหลาย ช่วยให้ครูปรับตัวเข้ากับ New
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๒๖๑

Normal ทำตามมาตรการ Social Distancing สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ลงทุนกับภาคการศึกษา และคอยเช็ก
สถานการณ์และข้อเสนอแนะจากครู และประเมินสถานการณ์ พร้อมทั้งปรับแผนเมื่อจำเป็น โรงเรียนต้องไม่ลืมเปิดโอกาสให้
ครูได้เสนอความคิดเห็นและประเมินการทำงานของโรงเรียนด้วย (Force & Unesco, ๒๐๒๐)
๑.๖ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร การเรียนการสอนที่ต้องปรับเปลี่ยนไปเป็นการลงทุน ถ้า
หากโรคระบาดนี้ยังมีอย่างต่อเนื่อง ก็จะทำให้เราต้องปรับการลงทุนจากการลงทุนในสถานศึกษา อาจจะเป็นการ
ลงทุ นในเรื ่ องของการพั ฒนาการปรั บระบบการทำงานไปสู ่ แบบแผนในการสร้ างการเรี ยนรู ้ และการอยู ่ รอดใหม่
ในปัจจุบันโดยต้องมีปฏิสัมพันธ์ พึ่งพาสรรหา แหล่งความรู้ ประสบการณ์และการมีงานทำในบริบทใหม่ ปรับวิธีการทำงาน
ด้วยการออกไปเชื่อมกับโลกที่เป็นจริงและเชื่อมกับการสื่อสารยุคใหม่ เพื่อช่วยให้วิธีคิด ประสบการณ์ และ
กระบวนการทำงานสอดรับปรับเปลี่ยน สร้างมิติการศึกษาใหม่ในรูปแบบของธุรกิจ ใหม่ (New Business Model)
การพัฒนาทักษะ ประสบการณ์ และความรู้ของบุคคล การเปลี่ยนแปลงนี้คือความเคลื่อนไหวใหม่จะช่วยขจัดการ
ปิดกั้นศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ ทั้งยังก่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการระบบและองค์กรโดยรวม
ต้ อ งปรั บ พั ฒ นาความร่ ว มมื อ และความสั ม พั น ธ์ ภ ายในองค์ ก รและกั บ ภายนอกสร้ า งสั ม พั น ธภาพใหม่
จะช่วยการทำงานแบบใหม่ที่ก้าวทันโลก ทันความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ นอกจากนี้จำเป็นต้องมีการลงทุนในเรื่องของ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะทำให้การเรียนการสอนออนไลน์มีประสิทธิภาพมากขึ้น (สุคนธ์ สินธพานนท์, ๒๕๖๒)
จากแนวคิดในการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนได้นำแนวคิดดังกล่าวสู่การปฏิบัติในการบริหารจัดการ
การเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์ COVID - ๑๙ สรุปเป็นแผนภูมิ ดังนี้

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๒๖๒

แผนภูมิแสดงแนวคิดสู่การปฏิบัติ การบริหารจัดการการเรียนการสอน
ภายใต้สถานการณ์โควิด -๑๙ (COVID – ๑๙)
การเรียนผ่านระบบออนไลน์ ๑๐๐%
การเรียนในห้องเรียน

การจัดการเรียนการสอน

การเรียนผสมผสาน
แบบออนไลน์ และออฟไลน์

การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้

การเรียน Home School

ปรับปรุงแบบจากครูผสู้ อน
เป็นครูผู้สนับสนุนการสอน

การจัดการเรียนการสอน

ปรับเปลีย่ นการจัดการเรียนรู้
ผ่านการอบรมพัฒนาครู
ปรับทักษะของครู เพื่อนำเทคโนโลยี
มาบริหารจัดการเรียนการสอน

ครูที่สอนครอบคลุมเกี่ยวกับ
การใช้ชีวิตจริงได้
แพลตฟอร์มสนับสนุนเพื่อ
การพัฒนาครูอย่างยั่งยืน

คำนึงถึงความแตกต่างของนักเรียน

การบริหารหลักสูตร

ครูและนักเรียนร่วมกัน
ออกแบบการเรียนรู้
พัฒนาหลักสูตร

การรับฟังเสียงสะท้อน
จากครู ผู้ปกครอง นักเรียน
และชุมชน

รับฟังเสียงของครู
ในการกำหนดนโยบายและเเผน

ช่วยให้ครูปรับตัวเข้ากับ
New Normal

สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

จัดให้มีครูเพียงพอ

ให้ความสำคัญกับสภาพจิตใจ สังคม
และอารมณ์ของครูและนักเรียน

ลงทุนกับภาคการศึกษา
รับฟังข้อเสนอแนะจากครู

การปรับระบบการทำงาน
การพัฒนาหลักสูตร
การบริหารจัดการทรัพยากร
และการเรียนการสอนออนไลน์
ตามลำดับรายงานการประเมิ
ความสำคัญ นตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

การลงทุ
ในอุปกรณ์ที่ทำให้การเรียน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลั
ย เชีนยงราย
การสอนออนไลน์มีประสิทธิภาพ

๒๖๓

๒. ขั้นดำเนินการ
การนำนโยบายไปสู ่ ก ารปฏิ บ ั ต ิ ; นโยบายของรั ฐ การวางแผน การประชุ ม และการมอบหมาย
กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดแนวทางรวมถึงมาตรการเพื่อจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาด
ของโรค COVID – ๑๙ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ มาตรการการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและแนว
ปฏิบัติระหว่างเปิดภาคเรียน ซึ่งสามารถแบ่งระยะการดำเนินงานออกเป็น ๓ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเตรียมความพร้อม
๑. โรงเรียนมีการสำรวจความพร้อมของนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ประชุมและแต่งตั้งครูผู้สอนรวมถึงแต่งตั้งครูที่ปรึกษา และครูหัวหน้าระดับชั้นเพื่อรองรับการเรียนการสอนใน
รูปแบบออนไลน์ นักเรียนที่มีความพร้อมและนักเรียนในกลุ่มที่ไม่มีความพร้อมในการเรียนออนไลน์ ทั้งนี้โรงเรียน
มีนักเรียนทีม่ ีความพร้อมในการเรียนออนไลน์คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
จากการสำรวจโรงเรียนได้มีการเตรียมความพร้อมให้กับครูในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือและระบบ
เทคโนโลยีต่างๆ ในการสอนโดยโรงเรียนได้มีการจัดอบรมให้กับครูที่ได้รับมอบหมายให้สอนออนไลน์ อีกทั้งยังมี
การอบรมความรู้เกี่ยวกับโรค COVID-๑๙ และแนวทางในการป้องกันตนเอง การสังเกตอาการป่วย การจัดอุปกรณ์
เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม รวมถึงมาตรการที่ใช้ป้องกันการแพร่ระบาดภายในโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยสูงสุด
ในกรณีที่การแพร่ระบาดลดน้อยลง รัฐบาลผ่อนปรนจนโรงเรียนสามารถกลับมาเปิดได้ตามปกติการเตรียมความ
พร้อมของอุปกรณ์และห้อง studio เพื่อใช้ในการดำเนินการสอนของครูโรงเรียนซึ่งประกอบไปด้วยห้องปฏิบัติ
คอมพิวเตอร์ ๑ และ ๒ และห้องปฏิบัติการอื่น ๆ เพื่อใช้สอนออนไลน์นักเรียนในสถานการณ์ที่นักเรียนไม่สามารถ
เดินทางมาเรียนที่โรงเรียนได้ซึ่งมีการแบ่งใช้ห้องสอนออนไลน์นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ เพื่อความ
สะดวกรวดเร็วของครูผู้สอนอีกทั้ง ยังเป็นการบริหารจัดการการสอนเพื่อให้นักเรียนสามารถได้เรียนรู้ครอบคลุม
ทั่วถึง โดยไม่จำเป็นต้องใช้เวลารอบทเรียนจากครูนานและยังมีความต่อเนื่องในการเรียน อีกทั้งยังมีกล้องที่ใช้ใน
การถ่ายทำการสอน ของครูซึ่งสามารถจับการเคลื่อนไหวของครูผู้สอนได้จึงสามารถเดินเคลื่อนที่ไปมาแสดงท่าทาง
เหมือนกำลังสอนนักเรียนในชั้นเรียนจริง เพื่อให้นักเรียนรู้สึกเหมือนการได้เข้าเรียนในชั้นเรียนปกติจริงๆ และมีจอ
ดิจิทัลที่สามารถเขียน วาดภาพ แสดงคลิปวีดีโอหรือนำสื่อการสอนอื่นๆมาแสดงขณะสอนได้ทันทีแทนการ ใช้กระดานไวท์
บอร์ดที่ครูต้องวาดภาพประกอบเพียงอย่างเดียว
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๒๖๕
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๒๖๖

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๒๖๗

ระยะที่ ๒ การทดลองจัดการเรียนการสอน
“การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียน เป็นการจัดการเรียนการสอนผ่าน Google Classroom
และ Google Meet เป็นระบบตารางที่ให้นักเรียน ครูผู้สอน ผู้บริหาร รวมถึงผู้ปกครอง สามารถเข้ามาเรียนรู้ ผ่าน
Google Classroom และGoogle Meet ได้ ซึ่งจะประกอบไปด้ว ยสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ ที่
ประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media) แอฟต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน เช่น
การประยุ กต์ใช้ใ นการทำแบบทดสอบออนไลน์ โดยใช้ Socrative Kahoot Google form Microsoft form
Quizizz การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื ่ อ การคิ ด วิ เ คราะห์ ส ั ง เคราะห์ ใ นการเรี ย นรู ้ โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ ร ู ป แบบออนไลน์
infographic Mind Map Power Point online คลิปวีดิโอ รวมถึงไฟล์เอกสารที่เป็น Word Excel Sheet การ
ประยุกต์ใช้ การประชุม การอบรม การนำเสนอผลงาน ได้แก่ Google Meet วีดีโ อคอนเฟอเรนซ์ (Video
Conference) ข้อมูลที่ใช้ป ระกอบกับ การเรียน เพื่อความสะดวกในการเรียนรวมถึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้
ครูผู้สอนสามารถติดต่อสื่อสาร และให้คำแนะนำนักเรียนได้ผ่าน Google Classroom และ Google Meet ภายใต้
แนวคิดโรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้ ถือได้ว่าโรงเรียนเป็นโรงเรียนแกนนำที่มีความพร้อมด้าน ICT อุปกรณ์
และระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ดังนี้
๑. ระบบการบริหารจัดการการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์ COVID - ๑๙
๑.๑ ระบบจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน (Course management) ใช้สำหรับการจัดหลักสูตร
รายวิชาทั้งการเพิ่มหลักสูตรใหม่การเพิ่มเนื้อหาในแต่ละรายวิชา
๑.๒ ระบบจัดการไซด์ (Site management) ใช้ในการเพิ่มข้อมูลข่าวสารหรือหน้าวิชาที่ก ำลังเปิด
สอนรวมถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ หน้าเว็บ
๑.๓ ระบบจัดการผู้ใช้งาน (User management) ใช้สำหรับจัดการผู้ใช้งานในระบบ
๑.๔ ระบบจัดการไฟล์ (File management) ใช้ส ำหรับการจัดการไฟล์ เช่น ไฟล์เอกสาร ไฟล์
รูปภาพ ไฟล์เสียงและไฟล์วีดีโอ
๒. เครื่องมือที่บริการสำหรับ Google Apps for Education
๒.๑ Google Classroom มี ข ั ้ น ตอนการสร้ า งชั ้ น เรี ย น การจั ด การรายวิ ช า การประกาศ /
ประชาสัมพัน ธ์ (Announcement) การมอบหมายงาน /การบ้าน (Create Assignment) การสร้างคำถาม
(Question) การใช้โพสต์ร่วมจากวิช าอื่น (Reuse Post) การตรวจกิจกรรม หรือ การบ้าน การส่งคะแนน
ออกเป็นไฟล์ CSV หรือส่งออกเป็น Google Sheets ช่วยให้ครูใช้สอนได้อย่างสะดวกเพราะสามารถแชร์ไฟล์
ออนไลน์ที่เกี่ย วข้องกับ โปรแกรมของ Microsoft office เช่น Word Excel Sheet รวมถึงสามารถจัด VDO
Conference เพื่อช่วยในการเรียนการสอนออนไลน์ การนำเสนอผลงาน การประชุมรวมถึงใช้งานได้หลากหลาย
ช่องทางไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นมือถือ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการเรียนได้ในหลายช่องทาง
โดยทางโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้มีแนวปฏิบัติสำหรับครู แนวปฏิบัติสำหรับ
นักเรียน และตารางการเรียน และคู่มือการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน
๒.๒ Google Meet การประชุ ม ทางวดิ ี โ อได้ ท ุ ก ที ่ ทุ ก เวลา ทั ้ ง การเรี ย นการสอนชั ้ น เรี ย น
การอบรม/พัฒนา การจัดทำแบบทดสอบของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย การประชุม การ
สัมภาษณ์ระยะไกล การนำเสนอผลงาน และอื่น ๆ สามารถกำหนดเวลา
๓. วี ด ี โ อคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) เป็ น ระบบที ่ โ รงเรี ย นใช้ ใ นการติ ด ต่ อ สื ่ อ สาร
ที่สามารถรับ-ส่งข้อมูลภาพ (ผู้ร่วมประชุมและเอกสารที่นำเสนอ) และข้อมูลเสียง ระหว่างจุดต่อจุดหรือจุดต่อ
หลาย ๆ จุดโดยผ่านระบบสื่อสาร IP (ไอพี) หรือ ISDN (ไอเอสดีเอ็น) ซึ่งจะเป็นลักษณะของการโต้ตอบซึ่งกันและ
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๒๖๘

กั น แบบสองทางหรื อ พู ด ง่ า ย ๆ ก็ ค ื อ ระบบประชุ ม ทางไกลที ่ ผ สมผสานระหว่ า งภาพ ข้ อ มู ล และเสี ย ง
ให้เปรียบเสมือนมีการประชุมอยู่ในห้องเดียวกัน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โรงเรียน
มหิดลวิทยานารณ์ กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สพฐ. สพม.๓๖ ประเทศคู่พัฒนาทาง
การศึกษา (MOU) การนำเสนอโครงงานของนักเรียน การสัมภาษณ์การศึ กษาต่อของนักเรียน เป็นอีกทางเลือก
ที่สามารถดำเนินการได้ทุกที่ ทุกเวลา ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากที่ต่าง ๆ สามารถทำการ
ประชุมเพื่อวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนให้
ผู้ เ รี ย นที่ อ ยู่ ห่ า งไกลสามารถร่ ว มเรี ย นด้ ว ยได้ และสามารถลดความเสี่ ย งจากอุ บั ติ เ หตุ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จาก
การเดิ น ทางได้
แผนภาพ แสดงการบริหารจัดการการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์ COVID - ๑๙

การเรียนการสอนแบบออนไลน์ ระยะที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๖ มิถุนายน
๒๕๖๓
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๒๖๙

QR Code การสร้างชั้นเรียน

QR Code แนวปฏิบตั ิสำหรับนักเรียน

QR Code แนวปฏิบัติสำหรับครู

QR Code การประเมิน

การเรียนการสอนแบบออนไลน์ ระยะที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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๒๗๐

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

นอกจากนี้รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม ๑ และกลุ่ม ๒ ให้ครูและนักเรียนดำเนินการตามตารางที่กลุ่มบริหารงาน
วิชาการกำหนด เช่นเดียวกับรายวิชาพื้นฐานทุกระดับชั้น
คำแนะนำ : หากนักเรียนล็อกอิน Google Classroom และ Google Meet ด้วยอีเมลโรงเรียน
(xxxxxx@pcccr.ac.th) จะสามารถเข้าร่วมชั้นเรียนได้ทันที ไม่ต้องรอให้คุณครูกดรับ
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๒๗๑

ระยะที ๓ การจัดการเรียนการสอน
สถานการณ์ที่ ๑ กรณีส ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ ยังไม่คลี่คลายจะมีการจัด
การเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ โดยประยุกต์ใช้ Google Classrom Google Meet เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้
ครูใช้สอนได้อย่างสะดวกเพราะสามารถแชร์ไฟล์ออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมของ Microsoft office เช่น
Word Excel รวมถึงสามารถจัด VDO Conference เพื่อช่วยในการสอนออนไลน์รวมถึงใช้งานได้หลากหลาย
ช่องทางไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นมือถือ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการเรียนได้ในหลายช่องทาง
โดยทางโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้มีแนวปฏิบัติสำหรับครู แนวปฏิบัติสำหรับ
นักเรียน และตารางการเรียน และคู่มือการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความพร้อมในการเรียนของนักเรียนในแต่ละกลุ่ม โรงเรียนแบ่งการเรียนการสอนที่ชัดเจน เป็นระบบ โดบจัดตาราง
เรียนเป็นiรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร และตามระดับชั้นเรียน
สถานการณ์ที่ ๒
เมื่อสถานการณ์การแพร่ร ะบาดคลี่คลายลงโรงเรียนจัดทำแบบประเมินตนเองตามแนวทางการจัด
การเรียนการสอน กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง ๑๒ โรงเรียน อีกทั้งเพื่อเฝ้าระวังและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ มีการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการ
แพร่ระบาดของ โรคโควิด ๑๙ โดยทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทั่วทั้งโรงเรียน มีมาตรการการคัดกรองโรคก่อนเข้า
โรงเรียน โดยจะมีครูรับหน้าที่ในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนที่นักเรียนจะเข้าสู่อาคารเรียน หอพักนักเรียน
(ก่อนการเช็คยอดหลังเวลา ๒๐.๐๐ น.) รวมถึงมีคัดกรองทุกครั้งที่ออกไปนอกโนงเรียน และมีมาตรการเว้น
ระยะห่างทางสังคมของทุกวัน มีการทำสัญลักษณ์ในจุดต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่การต่อแถวเข้ารับการตรวจวัดอุณหภูมิ
ร่างกาย และจุดต่างๆที่อาจจะเป็นศูนย์รวมของคนจำนวนมาก เช่น ห้องพยาบาล โรงอาหาร หอพักนอน เป็นต้น
นอกจากนี้โรงเรียนมีแนวทางการจัดห้องเรียน โต๊ะเรียน โดยในหนึ่งห้องเรียนนั้นจะจำกัดนักเรียน ๒๔ คนต่อห้องเท่านั้น
ภาคผนวก หน้า ๒๙๓ - ๒๙๖ QR CODE แสดงเอกสารประกอบการรายงาน
๔) ผลงานที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน
ผลงานที่เป็นชิ้นงานนวัตกรรม และผลการใช้นวัตกรรมที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา
ชุมชน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านพฤติกรรม พัฒนาการหรือการเรียนรู้
ความสำเร็จ ความล้มเหลว ความท้าทาย; บทวิเคราะห์ภายใต้แนวคิดและทฤษฎีหรือกรอบ แนวคิดว่า
ด้ ว ย หลั ก การบริห าร และการนำนโยบายไปปฏิ บ ัติ สถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาดของเชื ้อ ไวรั ส โควิด - ๑๙
นั้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ท ำให้ระบบการศึกษาต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงเพื่อให้นักเรียนยังสามารถ
เรียนรู้ได้ถึงแม้จะมีข้อจำกัดซึ่งจำเป็นต้องหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและหลักการแนวคิดต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้
เพื่อให้ผู้เรียนยังคงสามารถศึกษาและเรียนได้อย่างปลอดภัย ดังนี้
๔.๑) การนำนโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) โรงเรียนปิดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตามคำสั่งกระทรวงและปฏิบัติตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่มีความพร้อมทางด้าน ICT
สามารถจัดการเรียนออนไลน์ สำหรับนักเรียนที่มีความพร้อมในการเรียนออนไลน์ร่วมกับ การใช้อินเทอร์เน็ตที่
โรงเรียนร่วมด้วย และในกรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลายลงในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนเปิด
ทำการเรีย นการสอนได้แต่ต้องมีมาตรการและแผนรับมือในการป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้
โดยโรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน และการประเมินผลนโยบาย (Policy Evaluation) อยู่ในระยะการ
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
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ทดลองการจัดการเรียนการสอนทางไกลและรูปแบบออนไลน์ เพื่อสำรวจปัญหาข้อจำกัดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อนำมา
แก้ไขปรับปรุงและพัฒนาต่อ
การบริหารจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้น คณะกรรมการฝ่ายบริหารนำนโยบายไปปฏิบัติมีแนวทางปฏิบัติ
ในการบริหารจัดการที่เป็นระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและการมีส่วนร่วมของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน
ได้แก่
การวางแผน ผู้บริหารวางแผนและกำหนดเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนสามารถเรียนรู้ได้ถึงแม้
จะไม่ได้เรียนในชั้นเรียนที่โรงเรียนก็ตาม โดยมีการประชุมวางแผนเพื่อเตรียม ความพร้อมในการจัดการเรียนการ
สอนในรู ป แบบออนไลน์ อี ก ทั ้ ง การจัด รูป แบบการเรีย นการสอน และการจั ด รูป แบบการเรี ยนการสอนใน
สถานการณ์ที่การแพร่ร ะบาดได้คลี่คลายลงแล้ว ซึ่งต้องเตรียมความพร้อมในด้ านอาคารสถานที่ อุปกรณ์
ทำความสะอาด น้ำยาฆ่าเชื้อต่าง ๆ รวมถึงการคัดกรองโดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนจะเข้าสู่โรงเรียน
การแต่งตั้งครูผู้สอน ในการสอนออนไลน์และกำหนดหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละส่วนงาน เพื่อเป็นการ
สำรวจปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและสามารถรายงานคณะกรรมการบริหารวิชาการผ่านหัวหน้า กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือแก้ไขสถานการณ์ โดยการกำกับติดตาม
การแต่งตั้งครูที่ปรึกษา เพื่อติดตามการเรียนของนักเรียนทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงดูแล
เรื่องการดำเนินชีวิตและติดตามสุขภาพนักเรียนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
การติด ตามและสั่งการ ผ่านช่องทางโซเชียลเพื่อการจัดการกับปัญหาที่รวดเร็ว และลดขั้นตอน
การสื่อสารเพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถสอบถามแนวทางการแก้ไขปัญหา และขอคำแนะนำจากผู้บริหารได้โดยตรง
การประสานงาน ครูที่ปรึกษามีการประสานงานให้ครูผู้สอนทราบในการดำเนินการสอน นักเรียน ทั้ง
นักเรีย นที่พร้อมและไม่พร้อมเรีย นออนไลน์ มีการประสานติดตามทั้งด้านการเรียนและการ ดูแลเรื่องการ
ดำเนินชีวิตและสุขภาพของนักเรียน
การทำรายงาน จากการสำรวจในการเตรียมความพร้อม และในการจัดการเรียนการสอน
การงบประมาณ ผู้บริหารจัดสรรฺงบประมาณเพื่อดำเนินการในการเตรียมพร้อมของอุปกรณ์ในการเรียน
การสอนออนไลน์ รวมทั้งอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดและให้เป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างทาง
สังคม (social distancing)
๔.๒) ผลการบริหารจัดการการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์ COVID -๑๙ เป็นการ “เปลี่ยนวิกฤติให้
เป็นโอกาส” ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ COVID - ๑๙ พัฒ นา
สมรรถนะของนักเรียนและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สร้างโอกาสในการปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน และเป็นความ
ท้าทายในการเปลี่ยนสถานการณ์ โควิด - ๑๙ ในการบริหารจัดการการเรียนการสอนของโรงเรียนให้เป็นไปตาม
เป้าหมายการพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา การบริหารจัดการการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์ COVID -๑๙
เป็นนวัตกรรมประเภทเทคนิค/วิธีการ การบริหารจัดการการเรียนการสอน กลุ่มบริหารงานวิชาการ เพื่อนำไปสู่
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
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แผนภาพ แสดงผลการบริหารจัดการการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์ COVID -๑๙ สู่การปฏิบัติ

เข้าเว็ปไซด์ของโรงเรียน

การนำเสนอผลงานนักเรียน

การแข่งขันของนักเรียน
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การเรียนการสอนออนไลน์ของครู
นักเรียน

การประชุม Conference

๕) สรุปสิ่งที่เรียนรู้และการปรับปรุงให้ดีขึ้น
ข้อคิด ประสบการณ์ องค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนา รวมทั้งปัญหาที่เกิดและการแก้ไข ปรับปรุงพัฒนา
ผลงานนวัตกรรมให้ดีขึ้น ความสำเร็จ ความล้มเหลว ความท้าทาย; บทวิเคราะห์ภายใต้แนวคิดและทฤษฎีหรือ
กรอบแนวคิดว่าด้วย หลัก การบริหาร และการนำนโยบายไปปฏิบัติ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
COVID – ๑๙ นั้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ทำให้ระบบการศึกษาต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงเพื่อให้นักเรียน
ยังสามารถเรียนรู้ได้ถึงแม้จะมีข้อจำกัดซึ่ง จำเป็นต้องหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและหลักการแนวคิดต่างๆ มา
ประยุกต์ใช้เพื่อให้ผู้เรียนยังคงสามารถศึกษาและเรียนได้อย่างปลอดภัย มีความสอดคล้องกับนโยบายและแนวทาง
ของรัฐในการบริหารจัดการการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ ไวรัสโควิด – ๑๙ นโยบาย/
เป้าหมายการจัดการการเรียนการสอนของโรงเรียน และเป็นการพัฒนาการบริหารจัดการการเรียนการสอน ภายใต้
สถานการณ์ COVID – ๑๙ ที่มีแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการที่เป็นระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและการมีส่วน
ร่วมของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน เป็นความท้าทายในการเปลี่ยนครั้งนี้ไม่ใช่แค่การแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าในสถานการณ์ COVID - ๑๙ เท่านั้น แต่เป็นการ “เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส” ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ให้ดีกว่าเดิม ดังนั้นมาตรการการเรียนรู้จึงไม่ควรปรับแค่กระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียน แต่ต้องปรับทั้งระบบ
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
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การเรียนรู้ที่ต้องสอดคล้องกันและเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ของนักเรียน โดยการระชับหลักสูตรปรับให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์โควิด-๑๙ และสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทราบ เพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างเวลาเรียนและ
ความหลากหลายของรูปแบบการเรียนรู้ ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้และสอนอย่างมีแผนที่เหมาะสมรวมถึง
การยกระดับ การประเมิน เพื่อการพัฒ นาไม่ให้ นักเรียนเสียโอกาสพัฒ นาความรู้และทั กษะโดยการประเมิ น
ความพึงพอใจ ส่งผลต่อนโยบายการจัดการศึกษาและการบริหารการจัดการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์
COVED – ๑๙ เป็นไปอย่างเต็มศักยภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายการพัฒนาและความสำเร็จ
ของโรงเรียน
ภาคผนวก หน้า ๒๙๓ - ๒๙๖ QR CODE แสดงเอกสารประกอบการรายงาน
๖) การขยายผลและเผยแพร่ผลการพัฒนา
๖.๑) การทำความร่วมมือ (MOU) เกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาการและการดำเนิน กิจ กรรมต่า ง ๆ เช่น
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง, การอบรมพัฒนาครูทักษะการใช้ภาษาอังกฤษความร่วมมือกับ University of Otago, New
Zealand , การทำข้อตกลงกับประเทศญี่ปุ่น ที่เป็นโรงเรียนคู่พัฒนากับโรงเรียน Super Science High School
(SSH) การทำข้อตกลงทางวิชาการกับสถานบัน KOSEN ประเทศญี่ปุ่น ในการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรีย น
ไปศึกษาต่อ ณ สถาบัน KOSEN การพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นจาก Japan Foundation โดยส่งครูจากประเทศ
ญี่ปุ่นการสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับนักเรียน การส่งอาสาสมัครมาปฏิบัติงานเป็นเวลา ๒ ปี จาก Japan International
Cooperation Agency (JICA) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
กิจกรรมชิชาการดังกล่าว เช่น การอบรม/ พัฒนา การแข่งขัน การนำเสนอโครงงาน การทำโครงงานร่วมกัน การ
สัมภาษณ์ การแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ และวัฒนธรรม เป็นต้น
๖.๒) ครูผู้สอนทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ผลงานการจัดการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์
COVID – ๑๙ ในรูปแบบต่าง ๆ และการประชาสัมพันธ์ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ รายงานผลการดำเนินการและ
รายงานผลงานนักเรียน เช่น การร่วมประกวดแข่งขันในเวทีระดับต่าง ๆ
๖.๓) งานประชาสัมพันธ์ และงานโสตทัศน์ศึกษา จัดทำสื่อและเผยแพร่ผลงาน ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ครบถ้วน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น จัดทำวีดีทัศน์ วารสารโรงเรียน แผ่นพับเพื่อการศึกษาดูงานจากโรงเรียนอื่น ๆ
๖.๔) งานสารสนเทศโรงเรียน รวบรวมข้อมูลผลงานอย่างเป็นระบบ เพื่อสรุปรายงานประจำปี
๖.๕) กิจกรรมเชิดชูเกียรติหน้าเสาธง โดยมีการมอบรางวัลและกล่าวยกย่องให้กับนักเรียน
๖.๖) การเผยแพร่ผลงานลงในวารสาร “จุฬาวิทย์สาร” ให้แก่ผู้ปกครอง โรงเรียน/หน่วยงานต่าง ๆ
๖.๗) การเผยแพร่ผลงานลงในวารสาร “ข่าวจุฬาวิทย์ เชียงราย” ให้แก่ผู้ปกครอง ในรอบกลับบ้าน
ของนักเรียนแต่ละเดือน
๖.๘) การเผยแพร่ผลงานบนเว็บไซต์โรงเรียน www.pcccr. ac.th และ Page Facebook
๖.๙ การเผยแพร่ผลงานบนเว็บไซต์ (http://www. spm๓๖.obec.in.th/)
๖.๑๐) การส่งข่าวสารผ่านช่องทาง ไลน์ ในชื่อ PCCCR NEWS , PCCCR REPORT และ PCSHSCR
๖.๑๑) การเผยแพร่วาระการประชุมผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและการศึกษาดูงาน ฯลฯ
๖.๑๒) การนิเทศ ติดตามจากคณะศึกษานิเทศก์ จากต้นสังกัด สพม.๓๖ อย่างต่อเนื่อง
๖.๑๓) ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายเครือข่ายคลื่นวิทยุชุมชน และวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
๖.๑๔) โครงการแนะแนวสัญจร เป็นการออกแนะแนว ประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้กับบุคคลภายนอก
๖.๑๕) การจัดแสดงผลงานให้กับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๒๗๖

ส่วนที่ ๓
สรุปผล จุดเด่น จุดการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษาจะต้องนำไปวิเคราะห์
สังเคราะห์ สรุป เป็นการสะท้อนภาพความสำเร็จของการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อีกทั้งการนำผล
จากการประเมินตนเองไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในปี
การศึกษาต่อไป ดังนั้นจากผลการดำเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปภาพรวมผลการประเมินตนเอง จุดเด่น
จุดพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น ดังนี้

๑. สรุปผลการประเมินตนเอง
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สรุปผลการประเมินตนเอง ดังนี้
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
มาตรฐานที่ ๔ ความเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
ผลการประเมินภาพรวมของสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ
ระดับยอดเยี่ยม
ระดับยอดเยี่ยม
ระดับยอดเยี่ยม
ระดับยอดเยี่ยม
ระดับยอดเยี่ยม

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ผ่านมา ปีการศึกษ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ระดับยอดเยี่ยม
ระดับยอดเยี่ยม
ระดับยอดเยี่ยม
ภาคผนวก หน้า ๒๙๓ - ๒๙๖
QR CODE แสดงผลการพัฒนาความเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย และ
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ผ่านมา ปีการศึกษ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๒๗๗

๒. จุดเด่น จุดพัฒนา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
จุดเด่น
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานและบริบทของโรงเรียน คือ นักเรียนมี
ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมกระบวนการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนอย่างรอบด้าน ตามมาตรฐานการศึกษา
และประเด็นพิจารณา รูปแบบการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
หลากหลาย ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน โดยผ่านโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน มุ่งเน้นคุณภาพของ
ผู้เรียนรอบด้าน ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
สถานศึกษา ค่าเฉลี่ยสูงขึ้น ผลการทดสอบระดับชาติ(ONET) มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับสังกัด ระดับ สพฐ.
ระดับประเทศ และมีผลงาน นวัตกรรมเชิงประจักษ์ ได้รับ
การยกย่อง เชิดชูเกียรติในระดับต่าง ๆ ทั้งใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ
ด้ านคุ ณลั กษณะอั นพึ งประสงค์ พั ฒนาและส่ งเสริ ม
นักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๘ ข้อ และ
หลักสูตรสถานศึกษา ๑๐ ข้อ ส่งผลให้นักเรียนคุณลักษณะ
อั นพึ งประสงค์ มี อ ั ตลั กษณ์ คื อ มี ภ ู ม ิ ร ู ้ ภู ม ิ ธรรม
และภูมิฐาน

จุดพัฒนา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้เรียนควรพัฒนาให้สูงขึ้น
ตามบริบทของโรงเรียน โดยเฉพาะการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย
ตามวัตถประสงค์ของโรงเรียน จุดเน้นและกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพราะเป็นทักษะการเขียน
อ่าน การฟัง ในการติดต่อสื่อสารในระดับนานาชาติ
และการพัฒนาศักยภาพมุ่งสู่ระดับนานาชาติ

จุดเด่น
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา คือ การกำหนดค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
และค่านิยมที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบท ความ
ต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษา
แห่งชาติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา
กระบวนการบริหารและการจัดการในรูปแบบความ
ร่วมมือทางวิชาการ (MOU)ทุกภาคส่วน ได้แก่
นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา หน่วยงาน
องค์กรทางการศึกษามหาวิทยาลัยต่าง ๆ นประเทศ

จุดพัฒนา
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ควรรักษาระดับการบริหารจัดการ และพัฒนาให้ถาวรยืน
ยาวสืบไป ตามกาลของการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ใน
ปัจจุบันและอนาคต

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๒๗๘

และสถาบันการศึกษาต่างประเทศ จัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา พัฒนาครูและบุคลากร และ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ การ
บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
มีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุง
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โรงเรียนได้รับ
ความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้การช่วยเหลือและ
สนับสนุน ทั้งด้านทรัพยากร งบประมาณ และการมี
ส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ดำเนินงานต่าง ๆ
ด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน
โรงเรียนจัดให้มีบรรยากาศการเรียนรู้ในโรงเรียน
ทั้งด้านวิชาการ และด้านการบริหารจัดการ มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนทำให้โรงเรียนมีความพร้อม
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ
จุดเด่น
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัด การเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ หลักสูตร
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยและ
หลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำผลที่ได้มา
ให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูผู้สอนมีแผนการจัดการ
เรียนรู้ สื่อ/นวัตกรรม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้น

จุดพัฒนา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- ควรพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มี
ความสำคัญกว่าความรู้ให้ดียิ่งขึ้นตามสถานการณ์และ
กาลเปลี่ยนแปลงของการเรียนรู้ที่ทันสมัยในศตวรรษ
ที่ ๒๑ และในอนาคต
- ครูบางส่วนยังขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร เนื่องจากมาตรฐานภาษาอังกฤษของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สูงมาก
- ครูผู้สอนส่วนหนึ่งยังขาดทักษะการใช้ ICT เพื่อใช้
ในการเรียนการสอน

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๒๗๙

กระบวนการเรียนรู้สำคัญกว่าความรู้ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การวัด/
ประเมินผลตามสภาพจริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เฉพาะ ผู้เรียนได้รับความรู้ ทักษะ การแสดงออก
ความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงานได้
หลากหลายรูปแบบ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ เช่น การบริหารจัดการเรียนการสอนภายใต้
สถานการณ์โควิด - ๑๙ (COVID-๑๙)
จุดเด่น และ จุดพัฒนา มาตรฐานที่ ๔ ความเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
คุณภาพของผู้เรีย
๑. Innovation Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai
๒. โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์
๓. โครงการจิตอาสา ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี เราทำดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน
กระบวนการบริหารและการจัดการ
๑. การบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์โควิด -๑๙ (COVID - ๑๙)
๒. โครงการ “โรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัย ไร้มลพิษ”
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
Teaching and learning management during COVID - ๑ ๙ pandemic in Princess Chulabhorn
Science High School Chiang Rai

๓. แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายการพัฒนา
๑. ค่าเปอร์เซ็นไทล์ของระดับคะแนนผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ GAT,PAT๑ และ PAT๒ ระดับ ม.๖
๒. จำนวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active Teaching & Learning
๓. จำนวนโครงงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
๔. จำนวนโครงงานที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอระดับนานาชาติ
๕. ร้อยละของจำนวนครูที่ใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียนการสอน
๖. ผลการผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายมูลนิธิ ส่งเสริมโอลิมปิกüิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์
ศึกษาในพระอุปถัมภ์ÿมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)
๗. ค่าเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนักเรียน แบบ CEFR
จากสรุปผลการประเมินตนเองทั้งรายมาตรฐานและภาพรวม มีจุดเด่น จุดพัฒนา ดังกล่าวข้างต้น
โรงเรียนจึงได้นำข้อมูลสารสนเทศจากการประเมินตนเองมาใช้ในการกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยการรักษาคุณภาพของมาตรฐานที่สูงหรือประสพ
ความสำเร็จ และปรับปรุง พัฒนาคุณภาพที่ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด จากจุดอ่อน จุดแข็ง และ
ปัญหาด้านต่างๆ ของสถานศึกษา โรงเรียนได้ดำเนินการประชุม วางแผน ปฏิบัติ กำกับ ควบคุม ติดตาม และ
ประเมิ น ผลการปฏิ บ ัต ิ ง าน ทั ้ ง ในฝ่ า ยกลุ ่ม งาน งาน และกลุ ่ ม สาระการเรีย นรู ้ ต่ า ง ๆ ให้ ด ำเนิ น ไปอย่างมี
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๒๘๐

ประสิทธิภาพตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์
ของโรงเรียน ต่อจากนั้นได้ดำเนินการพัฒนาด้านต่าง ๆ กล่าวคือ พัฒนาด้านการบริหารงานวิชาการ มุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้
เพียงพอ ทันสมัย ด้านการบริหารงบประมาณ ยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ด้านการ
บริหารงานบุคคล เพิ่มศักยภาพให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถ ทั้งในการจัดการเรียนการสอน และการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ด้านการบริหารงานทั่วไป งานบริการ และงานสัมพันธ์ระหว่างชุมชน มุ่งเน้นการประสานความ
ร่วมมืกับชุมชนในท้องถิ่น มีการระดมทรัพยากร การให้บริการแก่ชุมชน ด้านงานบริการกิจการนักเรียนและหอพัก
มุ่งเน้นการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน บริหารจัดการหอพักให้มีความสะอาด ปลอดภัย ด้าน งานนโยบาย
และแผนงาน เน้นการบริหารจัดการให้ปฏิ บัติงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ รวมทั้งมีการนิเทศ ติดตาม วัดผล
ประเมิน ผลการดำเนิน งาน เพื่อนำผลการปฏิบัติงานไปใช้ในการพัฒ นางานอย่างต่อเนื่อง เมื่อเสร็จสิ้นการ
ดำเนินงาน มีการจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของโรงเรียน นำเสนอต่อเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงราย เขต ๓๖ กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และผู้ปกครองจนส่งผลให้นักเรียนได้รับการ
พัฒนาตามความถนัดและเต็มศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และ มีจิตสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม สามารถเป็นตัวแทนไปแข่งขันทั้งด้านวิชาการและด้านอื่นๆ ในระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ
ภาคผนวก หน้า ๒๙๓ – ๒๙๖ QR CODE แสดงแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เป็นการปฏิบัติเป็นรายมาตรฐาน

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๒๘๑

ส่วนที่ ๔

จุดเน้นของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวอทยาลัย เชียงราย
๑. จุดเน้นของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
พิจารณาจากวิสัยทัศน์/เอกลักษณ์/อัตลักษณ์/ค่านิยม ระบุจุดเน้นที่ชัดเจน ที่โรงเรียนมีการพัฒนามา
อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย ๕ ปี และเกิดผลเชิงประจักษ์ และมีหลักฐานร่องรอยการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน
มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะชน
ด้วยวิธีการและช่องทางต่างๆ
เป้าหมายและอุดมการณ์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
๑.เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา หรือศาสนา
ที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความเป็นผู้นำ
๒.มีความรู้ ความเข้าใจเข้าใจเกี่ยüกับหลักการพื้นฐานด้านคณิต ศาสตร์ และวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้ง
ในระดับเดียüกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ
๓.. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น และนักพัฒนา
ที่ดีด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับเดียüกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ
๔.รักการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการเขียน รักการค้น คว้าอย่างเป็นระบบ มีความรอบรู้ รู้รอบ และ
สามารถบูรณาการความรู้ได้
๕. มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพÿารÿ
นเทý ได้Ăย่างมีประÿิทธิภาพ ในระดับเดียüกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ
๖. มีจิตสำนึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความเข้าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติ มีความรัก
และความภาคภูมิใจในชาติบ้านเมือง และท้องถิ่น เป็นพลเมืองดี ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข
๗. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย และภูมิปัญญาไทย คลอด
จนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ
๘. มีจิตมุ่งที่จะทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ต้องการตอบ
แทนบ้านเมืองตามความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง
๙. มีสุขภาพอนามัยที่ดี รักการออกกำลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งทั้งกายและใจ
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๒๘๒

๒. นวัตกรรม (Innovation) ปีการศึกษา ๒๕๖๓
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน นวัตกรรม (Innovation) สาขาเคมี
ชื่อนวัตกรรม
๑ A Study Color Fastness and Fastness to washing of Cotton
dyeing from Ceasalpinia sappan Linnwith Coconut shell
and Mah-Khwuaen Mordants
๒ A comparative of tannin crude extraction to enhance
dyeing process in plant cell from Clitoria ternatea
๓

Escherichia coli Detector From Carbon Nanodots

๔

A Comparison of Capability of Attaching Paint Lining of
Tannin, Table salt , Lime water, in Printing Ink

๕

Absorb iron in groundwater from tannins in Cavendish
banana peels.

๖

Hand washing gel from mangosteen peel extract

๗

Study the effect of citrus juices on rusted skin

๘

A Comparison of the Separation Efficiency of the
Stationary Phase from the Crude Extract of Turmeric Using
Column Chromatography
study on the efficacy of chlorpyrifos adsorption of water
hyacinth and water logging

๙

๑.
๒.

ผู้พัฒนานวัตกรรม
๑. นางสาวธนพร เชียงคำ
๒. นางสาวหัทยา สติหทัย
๓. นางสาวศุภิสรา คงรอด
๑. นายพิสิษฐ์ บุญแรง
๒. นางสาวนนทิวา ชลยุทธ
๓. นางสาวปาริฉัตร ใจพลแสน
๑. นางสาวเนตรนภา จันทร์หล้า
๒. นางสาวนันทรัตน์ วังช่วย
๑. นางสาวศิริรัตน์ ศูนย์กลาง
๒. นางสาวคณิศรา สุขเกษม
๓. นางสาวลักษมณ มูลศรี
๑. นางสาววรินยุภา แก้วแสงอินทร์
๒. นางสาวศุภิสรา ไชยมงคล
๓. นางสาวอวัศยา วิงวอน
๑. นางสาวธมลวรรณ เตชนันท์
๒. นางสาวเบญญาภา วงษ์คำ
๓. นายวชิรวิทย์ สำนวนเย็น
๑. นายวีรภัทร คำงาม
๒. นางสาวณัฐกฤตา สมร่าง
๑. นายภูริภัทร์ พรมมินทร์
๒. นายพิษณุพงศ์ ตุ้ยอ้าย
๓. นายชฬพงษ์ ธรรมสรางกูร
๑. นางสาวชาลิสา ใจมิภักดิ์
๒. นางสาวธนวรินทร์ รัศมิ์ธนหิรัญ
๓. นางสาวอนัญญา คุณาเทพ

นวัตกรรม (Innovation) สาขาชีววิทยา
Effects of container temperature and storage conditions on ๑. นางสาวธันยพร ณ น่าน
the quality of sunflower seedlings
๒. นางสาวปาริชาต ใจพลแสน
๓. นางสาวมาลาวดี ฐิดาภารุง่ เรือ
A Study of Efficiency of Natural and Synthetic Dye for
๑. นายอัษฎาวุธ สุรินทร์รังสี
Staining Nucleus of White Blood Cell
๒. นายธนกร ทิพย์มณี
๓. นางสาวณฐมน ตาก๋า
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๒๘๓

๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

ชื่อนวัตกรรม
Dried chillies containing box for Aspergillus niger inhibition
with essential oil from Citrus aurantiifolia

ผู้พัฒนานวัตกรรม
๑. นายชลน่าน ไชยรัตน์
๒. นางสาวเมธาพร พิรัญเจริญ
๓. นางสาวอิสรีย์ ผ่านวิริยะชัย
To study the efficacy of trichoderma and nano-zinc oxide ๑. นางสาวพลอยวรีย์ บุญมี
in various ratios. Inhibit mold in rice
๒. นางสาววรดา ตุ่นไธสง
๓. นางสาวสุวรรณมาลี แซ่หาง
The Extraction pigment of Strobilanthes cusia and Ricinus ๑. นางสาวเมธาสินี กิติลือ
communis L. for staining fungi.
๒. นางสาววีรภามาศ ฟองจันทร์สม
๓. นางสาวสิริสกุลพร ศิริคุณ
Tannin extract from Fang wood core inhibits the growth of ๑. นางสาวสุทธาศิณี สุรินแก้วภัทร
E.coli bacteria
๒. นางสาวณัฏฐคณา ลือชา
๓. นางสาวอัญมณี สิทธิแปง
Performance comparison between ethylene absorbent
๑. นายนัสสุนันท์ แปงคำ
paper from coconut shell activated carbon and bamboo
๒. นางสาวปรียภัทร แก้วกัน
activated charcoal in slowing down the ripening of
bananas.
The effectiveness of Cultivated banana’s (Musa sapientum ๑. นางสาวธรินดา คำลือเมือง
(L.)) extract on mortality of Plutella xylostella (Linnaeus). ๒. นางสาวธันยชนก ศิริเศรษฐ์โสภณ
๓. นางสาววริษา หะวัน
The use of micronucleus at the tip of shallot root as a
๑. นายนพรัตน์ ป้องฉิม
water quality index indicator for water resources
๒. นางสาวสุวรา วรรณชัย
Study of Ocimum basilicum crude extract for inhibit
๑. นางสาวสุชัญญา สัตยานันท์
growth of oral bacteria
๒. นางสาวพรรณิศา เหม่ากระโทก
๓. นายจักรรินทร์ ลือสัก
Study of the biological effects of Eupatorium odoratum L. ๑. นางสาวกรกนก ช่างแก้ว
extract on the inhibition of Staphylococcus aureus
๒. นางสาวมณิชญา นวลสาย
The enhancement of andrographolide content by using
๑. นางสาวสุวลักษณ์ ใจแก้ว
fermented cowpea to induce Andrographis paniculata
๒. นางสาวพิมพ์ญาดา สิงห์ผาสุข
growth
๓. นางสาวเพ็ญพิชชา แก้วหน่อ
Effect of crude extract from ginger to eliminate insect
๑. นางสาวญาดา นันตา
household
๒. นางสาวอรนุช นาปรัง
๓. นางสาวรังสิมา จันทร์ทูรย์
venus flytrap tissue culture using easy technic
๑. นาย ภานุวัฒน์ สุภางาม
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๒๘๔

ชื่อนวัตกรรม
นวัตกรรม (Innovation) สาขานวัตกรรม
๑. Hydroponic and Soil-Based Plant Growth Efficiency
Comparator
๒. Spraying machine in rice field
นางสาวรัสยานัน ส่งสกุล
๓.
๔.
๕.

Fiber cement board from rice straw

Air filter from water hyacinth
Bus stop shelter roof with solar system

๑.

The study of cellulose and fertilizer ratios on physical
properties of nursery bags and plant growth.

๒.

The Comparison of efficiency and mechanical properties
of Broken-milled rice bioplastic and Cooked rice
bioplastic.
The study of effectiveness of Spathodea campanulata leaf
extract on Staphylococcus aureus
Rice straw filter paper to study the pore size of the filter
paper and filter paper forming process.

๓.
๔
๕.
๖.

ผู้พัฒนานวัตกรรม
๑. นางสาวจีราภรณ์ สมศ
๒. นายกันต์พงษ์ ศรีกะกุล
๑.นางสาวภิญญาพัชญ์ ตุรงค์สมบูรณ์
๒. นางสาวศุภานัน สมันรัมย์
๓. นางสาวรัสยานัน ส่งสกุล
๑. นางสาวธีรนาฎ เครือดวงคำ
๒. นางสาวธนัชพร อินทะนนท์
๓. นายณัฐวุฒิ ใจเอื้อ
๑. นางสาวพรหมพร พงษ์อุทธา
๒. นางสาวลักษณพร สุทธเสน
๑. นาย สิทธิภาคย์ เสมอใจ
๒. นาย จารุวิชญ์ แก้วภูสี
๓. นาย วิทยา แสนศรีอมร
๑. นางสาวพัฑรา จ๋าจุ๋มป๋า
๒. นางสาวภาณุมาศ แก้วคำมูล
๓. นางสาวสุวชั ญาภรณ์ ไชยเนตร
๑. นางสาวนภัสวรรณ บุญเมือง
๒. นางสาวภคพร รสเข้ม
๑. นางสาวณัฐทิตา ปีอาิทตย์
๒. นางสาวทัศนีย์ นิโรจน์
๑. นางสาวศุภสุตา สิริปา
๒. นางสาววรนันท์ ทัศนธรรม
๓. นางสาวปราณปรียา น้อยหมอ
นางสาวสิรีธร เจตนา

Study on Packaging Preparation from Banana Cloves by
Using Different Types of Binders
the study propertu=ies of using NaOH in extraction process ๑. นางสาวญาณิศา เกียรติบุรุษ
of coconut fiber for developing to be composite material ๒. นางสาวนิตา เครือเถาว์
๓. นางสาวสมปรารถนา รักคำ
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๒๘๕

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ที่
๑

ชื่อนวัตกรรม
ประโยชน์ของนวัตกรรม
การบริหารจัดการการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์ COVID - ๑๙
การบริหารจัดการและการบริหาร
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย การเรียนการสอน ภายใต้
สถานการณ์ COVID - ๑๙
(Teaching and learning management during COVID - ๑๙
pandemic in Princess Chulabhorn Science High School
Chiang Rai)

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
การมีผลงานวิจัยหรือการประดิษฐ์และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่
ตารางแสดง หัวข้อวิจัยในชั้นเรียนของครู ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้
ชื่อ - สกุล
นางคุณากร จิตตางกูร
นางทองเพียร สิงห์ชัย
นางอ้อยใจ ทิพย์เนตร
นางกาญจนา คำจีนะ
นายนรชัย ปัญโญ
นางสาวสุณัฐชา โนจิตร
นางสุวรรณา ธิมา
นายนวมินทร์ วงค์ไชย
นายอเนก ไชยบุตร
นางสาวรุ่งทิพย์ นิโรจน์
นางลอองพรรณ
เกษรสุวรรณ์

ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
การศึกษาพฤติกรรมการสอนของครูและพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ในรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพืช
การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใช้แบบฝึกกิจกรรม
ผลของการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ (active learning) ) ด้วยเทคนิคเพื่อนเรียน เทคนิค
คิดเดี่ยว-คิดคู่-คิดร่วมกัน และเทคนิคการอภิปรายเป็นทีม ในรายวิชา เคมีอินทรีย์และ
สารชีวโมเลกุล เรื่องสารประกอบไฮโดรคาร์บอนประเภทแอลเคน
การใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
การศึกษาพฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ของครูฟิสิกส์ในการรับรู้ของนักเรียนที่เรียน
รายวิชากลศาสตร์
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชากลศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีเรื่องตารางธาตุของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ที่เรียนโดยใช้เกมส์ และการสอนแบบปกติ
การศึกษาพฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ของครูฟิสิกส์ในการรับรู้ของนักเรียนที่เรียน
ไฟฟ้าแม่เหล็ก
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม รายวิชา พันธุศาสตร์และ
วิวัฒนาการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องระบบในร่างกายมนุษย์และสัตว์
โดยใช้ชุดกิจกรรม
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายที่มีต่อการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง
กราฟ โดยใช้บทเรียนปฏิบัติการ
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๒๘๖

ชื่อ - สกุล
นายปรีชา หยีดน้อย
นายบุญเลิศ จรัส
นายแมนรักษ์ เปรมทอง
นางมิษณา ภัคกิตติโสภณ
นางประภัสสร ทับทอง
นางพัชรินทร์ บุญยืน
นายก่อเกียรติ ศิจิตต์
นางสาวสรัลทร ปุกคำนวล
นางบัวตูม ออนตะไคร้

นางณัฐนันท์ ไพรัตน์
นางนันทวรรณ สามคำ
นางธัญชิตา รัตนาธรรม
นางศิริพร ผลากอง
นายบรรจง อาทิตย์สาม
นายประชา วงค์ศรีดา
นางพัชราภรณ์ คุณาธรภักดี
นางสาวสุรีรัตน์ จันทร์สกาว

ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม โดยใช้สื่อประสมในการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒
การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และ
พฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วนระหว่างสอนโดย
ใช้ทักษะ/กระบวนการแก้ปัญหากับการสอนปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
การศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๖
การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ เอส ที เอ ดี
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔
การทดลองการเปลี ่ ย นพฤติ ก รรมการส่ ง งานล่ า ช้ า และไม่ ส ่ ง การบ้ า นของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย โดยการให้แบบฝึกหัดน้อย
กว่าเพื่อน และทำในห้องเรียน
การใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๖
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖/๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย และความสามารถทางการคิด
วิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ CIRC
กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ วิชาภาษาไทย ๖ วรรณคดีเพื่อชีวิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
การใช้ชุดฝึกทักษะ เพื่อกรพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคำ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นวิธีการเรียนแบบ ๔ MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
การแก้ไขปัญหาการอ่านออกเสียง ร และ ล และคำควบกล้ำ ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่องการเทียบเวลาโลก วิชาสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนผ่านสื่อสังคม (Social Media) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ อาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทย
รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
โดยใช้ชุดฝึก เรื่องชนิดต่างๆ ของวลีในภาษาอังกฤษ (Phrase)
แก้ไขปัญหาการออกเสียงพินอิน โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงพินอินของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
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๒๘๗

ชื่อ - สกุล
นายเกียรติไกร ทนันชัย
นายวราวุธ ใสวรรณ์
ว่าที่ร.ต. สุรยุทธ ชำนาญยา
นางสาวสุกัญญา
โชติวรรณพร
นางอรุณี ผ่องใส

ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาทักษะการวาดภาพตัวละครไทยของนักเรียน โดยการเขียนตามแบบ
วิชาทัศนศิลป์ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
การพัฒนาทักษะการปฏิบัติดนตรี (การตีขิม) วิชาดนตรีปฏิบัติ ศ ๓๐๑๐๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
การศึกษาเจตคติที่มีต่อการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษา ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงาน
อาชีพ ๓
กระบวนการเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าจากโครงงานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๒

ชื่อโครงงาน
ศึกษาการสร้างกระแสไฟฟ้าจากเซลล์จุลชีพ
ในน้ำหมักผักตบชวา

ครูที่ปรึกษา
๑. ครูนวมินทร์
๒. ครูเอนก

กังหันน้ำแบบหมุนวน ๓๖๐ องศา

๑. ครูนวมินทร์
๒. ครูเวชยันต์

Humidity controller

๑. ครูนวมินทร์
๒. ครูเวชยันต์

คลื่นเสียงไล่ยุง

๑. ครูนวมินทร์
๒. ครูพิพัฒน์

การสำรวจค่ากัมมันตภาพรังสีตกค้างของตะกรัน ๑. ครูพิพัฒน์
จากแหล่งน้ำสำคัญในจังหวัดเชียงราย
๒.ครูนวมินทร์
๓. ครูเวชยันต์
เครื่องพ่นละอองในนาข้าว
ครูนวมินทร์
แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์จากฟางข้าว

ครูนวมินทร์
ครูเอนก

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพและสมบัติเชิงกล
ของไบโอพลาสติกจากปลายข้าวและข้าวหุงสุก

ครูนวมินทร์
ครูเอนก

รายชื่อผู้จัดทำโครงงาน
๑. นายสิรวิชญ์ คงสิน
๒. ณัฐสุรางค์ วงศ์ใหญ่
๓. ปุณรวีณ์ คำแปง
๑. นายวุฒิชัย ชัยเรืองวุฒิ
๒. นายณรงค์ชัย เชิงดอย
๓. นางสาววิดาวัลย์ จันทรทนุ
๑. นางสาวฑิตยา อภิชัย
๒. นางสาวสุรินทรา สิงห์ทอง
๓. นางสาวชนิกา ปนธะรังษี
๑. นายภูริภัทร ชมชื่นพฤกษา
๒. นายศรีเพชร ก้างยาง
๓. นายสุพิชชา เจริญสุข
๑. นายชยานันต์ ต๊ะน้อย
๒. นางสาวน้ำทิพย์ มูลใจทราย
๓. นางสาวยูอีร่า ฮัน
๑. นางสาวภิญญาพัชญ์ ตุรงค์สมบูรณ์
๒..นางสาวรัสยานัน ส่งสกุล
๓ .นางสาวศุภานัน สมันรัมย์
๑.นางสาวธีรนาฎ เครือดวงคำ
๒. นางสาวธนัชพร อินทะนนท์
๓..นายณัฐวุฒิ ใจเอื้อ
๑. นางสาวนภัสวรรณ บุญเมือง
๒. นางสาวภคพร รสเข้ม
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๒๘๘

ชื่อโครงงาน
ครูที่ปรึกษา
เครื่องเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเจริญเติบโต ครูนวมินทร์
ของการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์และแบบใช้ดิน
คลื่นเสียงไล่ยุง
๑. ครูนวมินทร์
๒. ครูพิพัฒน์
การสำรวจค่ากัมมันตภาพรังสีตกค้างของตะกรัน ๑. ครูพิพัฒน์
จากแหล่งน้ำสำคัญในจังหวัดเชียงราย
๒.ครูนวมินทร์
๓. ครูเวชยันต์
การศึกษาผลของสารสกัดจากผลกล้วยน้ำว้าดิบ ครูคุณากร
ต่อการควบคุมปริมาณหนอนใยผัก (Plutella
xylostella (Linnaeus))
การศึกษาประสิทธิภาพของสีย้อมธรรมชาติต่อ ครูจิรวัฒน์
การติดสีนิวเคลียสของเซลล์เม็ดเลือด
กล่องเก็บพริกแห้งยับยั้งเชื้อรา Aspergillus
niger ด้วยน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกมะนาว

ครูจิรวัฒน์

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ โดยใช้เชื้อ
รา
ไตรโคเดอร์มาและนาโนซิงค์ออกไซด์ใน
การยับยั้งเชื้อราในข้าว
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากใบ
โหระพาในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียภายในช่อง
ปาก
การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากใบ
สาบเสือในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
Staphylococcus aureus
การเพิ่มปริมาณสาร Andrographolide ในฟ้า
ทะลายโจรด้วยถั่วพุ่มหมัก

ครูจิรวัฒน์

ผลของการใช้สารสกัดหยาบจากขิงในการกำจัด
แมลงในครัวเรือน

ครูจิรวัฒน์

ครูจิรวัฒน์
ครูจิรวัฒน์
ครูจิรวัฒน์

ศึกษาการสร้างกระแสไฟฟ้าจากเซลล์จุลชีพในน้ำ ๑. ครูนวมินทร์
หมักผักตบชวา
๒. ครูเอนก

รายชื่อผู้จัดทำโครงงาน
๑. นางสาวจีราภรณ์ สมศรี
๒. นายกันต์พงษ์ ศรีกะกุล
๑. นายภูริภัทร ชมชื่นพฤกษา
๒. นายศรีเพชร ก้างยาง
๓. นายสุพิชชา เจริญสุข
๑. นายชยานันต์ ต๊ะน้อย
๒. นางสาวน้ำทิพย์ มูลใจทราย
๓. นางสาวยูอีร่า ฮัน
๑. นางสาวธรินดา คำลือเมือง
๒. นางสาวธันยชนก ศิริเศรษฐ์โสภณ
๓. นางสาววริษา หะวัน
๑. นายอัษฎาวุธ สุรินทร์รังสี
๒. นายธนกร ทิพย์มณี
๓. นางสาวณฐมน ตาก๋า
๑. นายชลน่าน ไชยรัตน์
๒. นางสาวเมธาพร พิรัญเจริญ
๓. นางสาวอิสรีย์ ผ่านวิริยะชัย
๑. นางสาวพลอยวรีย์ บุญมี
๒. นางสาววรดา ตุ่นไธสง
๓. นางสาวสุวรรณมาลี แซ่หาง
๑. นางสาวสุชัญญา สัตยานันท์
๒. นางสาวพรรณิศา เหม่ากระโทก
๓. นายจักรรินทร์ ลือสัก
๑. นางสาวกรกนก ช่างแก้ว
๒. นางสาวมณิชญา นวลสาย
๑. นางสาวสุวลักษณ์ ใจแก้ว
๒. นางสาวพิมพ์ญาดา สิงห์ผาสุข
๓. นางสาวเพ็ญพิชชา แก้วหน่อ
๑. นางสาวญาดา นันตา
๒. นางสาวอรนุช นาปรัง
๓. นางสาวรังสิมา จันทร์ทูรย์
๑. นายสิรวิชญ์ คงสิน
๒. ณัฐสุรางค์ วงศ์ใหญ่
๓. ปุณรวีณ์ คำแปง
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๒๘๙

รายชื่อผู้จัดทำโครงงาน

ชื่อโครงงาน
แทนนินยับยั้งการเจริญเติบโตเชื้อ E.coli

ครูที่ปรึกษา
ครูเอนก

แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์จากฟางข้าว

ครูนวมินทร์
ครูเอนก

ไส้กรองอากาศจากผักตบชวา

ครูเอนก

การศึกษาอัตราส่วนเซลลูโลสและปุ๋ยมีผลต่อ
คุณสมบัติทางกายภาพของถุงเพาะชำและการ
เจริญเติบโตของต้นพืช

ครูเอนก

๑. นางสาวพรหมพร พงษ์อุทธา
๒. นางสาวลักษณพร สุทธเสน
๑. นางสาวพัฑรา จ๋าจุ๋มป๋า
๒. นางสาวภาณุมาศ แก้วคำมูล
๓. นางสาวสุวชั ญาภรณ์ ไชยเนตร

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพและสมบัติเชิงกล
ของ
ไบโอพลาสติกจากปลายข้าวและ
ข้าวหุงสุก
แผ่นเจลปิดปากแผลจากไคโตซาน

ครูนวมินทร์
ครูเอนก

๑. นางสาวนภัสวรรณ บุญเมือง
๒. นางสาวภคพร รสเข้ม

ครูเอนก

การศึกษาขนาดของรูพรุนและการขึ้นรูปของ
กระดาษกรองจากฟางข้าว

ครูเอนก

๑. นางสาวณัฐทิตา ปีอาทิตย์
๒. นางสาวทัศนีย์ นิโรจน์
๑. นางสาวศุภสุตา สิริปา
๒. นางสาววรนันท์ ทัศนธรรม
๓. นางสาวปราณปรียา น้อยหมอ

๑. นางสาวสุทธาศิณี สุรินแก้วภัทร
๒. นางสาวณัฏฐคณา ลือชา
๓ นางสาวอัญมณี สิทธิแปง
๑. นางสาวธีรนาฎ เครือดวงคำ
๒. นางสาวธนัชพร อินทะนนท์
๓. นายณัฐวุฒิ ใจเอื้อ

ศึกษาการผลิตเส้นใยและสมบัติทางกายภาพจาก ครูเอนก
กล้วย
ครูเวชยันต์

๑. นางสาวสิรีธร เจตนา
๒. นางสาวธวัลรัตน์ ยะฝั้น

การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้โซเดียมไฮดร
อกไซด์ในกระบวนการสกัดเส้นใยจากกาบ
มะพร้าวเพื่อพัฒนาเป็นวัสดุคอมโพสิต

ครูเอนก

๑. นางสาวญาณิศา เกียรติบุรุษ
๒. นางสาวนิตา เครือเถาว์
๓ นางสาวสมปรารถนา รักคำ

การหาพื้นที่สูงสุดของรูปหลายเหลี่ยมแนบใน
วงกลม โดยใช้อนุพันธ์
การศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาตรที่มากที่สุด
ของปริซึมและพิระมิดฐาน n เหลี่ยมด้านเท่ามุม
เท่า เมื่อ n เป็นจำนวนเต็มบวกที่มากกว่าสองที่
แนบ
ภายในทรงกลม
การประยุกต์ซอฟแวร์ตรวจจับใบหน้าเข้ากับ
ระบบค้นหารูปภาพ

ครูแมนรักษ์

๑. นายธนภัทร วิชา
๒. นายปัณณวิชญ์ เศรษฐสิริวาณิช
๑. นายณัฐดนัย อินทราทิพย์
๒. นายพรรณกวี ราวกลาง
๓. นายกฤตศรัน เปล่งรัศมี

ครูแมนรักษ์

ครูมนัสชนก

๑. นายสิรภพ ควรสุวรรณ
๒. นายตรีศร ธะนะหมอก

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๒๙๐

ชื่อโครงงาน
ความลึก(ลับ)ภายในใจ

ครูที่ปรึกษา
ครูมนัสชนก
ครูสุนีย์

โมบายแอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้สำหรับผู้พิการ ครูมนัสชนก
ทางสายตา

รายชื่อผู้จัดทำโครงงาน
๑ นายพลกฤษณ์ บุญมี
๒ นายภาณุพงศ์ อ่อนหวาน
๓ นายศรัณย์ คำไทย
๑. นาย ธนภัทร์ จันทร์ฟั่น
๒. นางสาว พิณญารัตน์ ผิวผ่อง
๓. นางสาว สวรส โปร่งใจ
๑. นางสาวธัญชนก เชื้อเมืองพาน
๒. นางสาวทัศชญากานต์ ชัยเรืองเดช

ฮาร์ทบีทส์ โมบายล์แอปพลิเคชัน

ครูมนัสชนก
ครูสุนีย์
Mr. Jeet Kumar Hadial

แนวทางการวิเคราะห์เครือข่ายของข้อความเพื่อ
พัฒนาการสกัดความรู้ในเนื้อข่าวหนังสือพิมพ์
ภาษาไทย
ไฉยลัย(ระบบเปิดปิดไฟด้วยเสียง)

ครูมนัสชนก ตามวงศ์
ครูสุนีย์ ยามี
Mr. Jeet Kumar Hadial
ครูมนัสชนก
Mr. Jeet Kumar Hadial
ครูสุนีย์ ยามี

เครื่องตรวจจับและแจ้งเตือนก๊าซคาร์บอนมอน
ออกไซด์ (CO)

ครูมนัสชนก ตามวงศ์
๑. นายปรินทร แห้วสันตติ
Mr. Jeet Kumar Hadial ๒. นางสาวเวธกา กันทะสอน
ครูสุนีย์ ยามี
๓. นางสาวกฤติมา สุขสัก

เครื่องวัดคุณภาพดิน

ครูมนัสชนก ตามวงศ์

๑. นายคณพล กาจธัญกิจ
๒. นายณัฏฐ์ สมหวัง
๓. นายพีรณัฐ วิจิตรจรัสแสง

เกม ป่าแห่งความลับ

ครูมนัสชนก ตามวงศ์

๑. นายภัคคภาส น้ำใส
๒. นายธนภัทร สุทธมงคล
๓. นายนิธีกร เชยบาน

ผจญภัยในแลปเคมี

ครูมนัสชนก

ผจญภัยในแลปเคมี

ครูมนัสชนก

๑. นายชยาวัฒน์ อะนาโรจน์
๒. นายพงศกร ชัยแก้ว
๓. นางสาวนริศรา คำตุ่น
๑. นายชยาวัฒน์ อะนาโรจน์
๒. นายพงศกร ชัยแก้ว
๓. นางสาวนริศรา คำตุ่น

๑. นางสาวญาณิศา ค้าแก้ว
๒. นายโชติอนันต์ทรัพย์ โสภาเคน
๑. นางสาวพิมธิดา เข็มมา
๒. นางสาวพัชราภา ขันธ์อ่อน
๓. นางสาวพิชญาภา วิชัยคำ

ภาคผนวก หน้า ๒๙๓ - ๒๙๖ QR CODE แสดง นวัตกรรม (Innovation) และรายงานผลการปฏิบัติงาน
รายบุคคล (SAR) ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๖๗๓
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๒๙๑

๓. วิธีปฏิบัตทิ ี่เป็นเลิศ (Best Practice) : ปีการศึกษา ๒๕๖๓
QR CODE วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
๑. การบริหารจัดการการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์ COVID - ๑๙ ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (Teaching and learning management during COVID - ๑๙
pandemic in Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai)

QR CODE แสดงการจัดการการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ม.๑

ม.๒

ม.๓

QR CODE แสดงการจัดการการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ม.๔

ม.๕

ม.๖

กรจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด -๑๙
(COVID
- ๑๙) หน้า ๙๒ - ๙๔ แสดงเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
QR CODE
ภาคผนวก
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๒๙๒

ภาคผนวก
QR CODE แสดงเอกสาร/หลักฐานประกอบการรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓

๑. คำสั่ง/ประกาศแต่งตั้ง ๒. ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๓. ตารางวิเคราะห์ค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน
คณะกรรมการงานประกัน ฯ

๔. ประกาศค่าเป้าหมาย
๕. ประกาศแต่งตั้งคำสั่ง ๖. แผนกลยุทธิ์กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯ
ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๗
ตามมาตรฐานระยะเวลา ๕ ปี คณะกรรมการค่าเป้าหมายแผนพัฒนาการศึกษา

๗. แผนกลยุทธิ์โรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯ
เชียงราย
ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๗

๘. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

๙.สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในฯ

๑๒. แบบนิเทศ ติดตามการประเมินคุณภาพภายในฯ
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ สถานศึกษา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
๒๙๓

๑๐. แผนปฏิบัติการ ๒๕๖๓

๑๑. คู่มือการเขียนแผนงาน โครงการ

๑๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.ต้น และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.ปลาย ๑๔. ผลการทดสอบ ONET ม.๓ และผลการทดสอบ ONET ม.๖
QR CODE แสดงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การพัฒนาและผลการพัฒนา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

๑๕.กิจกรรมกลุ่มบริหารวิชาการ

๑๖. กิจกรรมกลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน

๑๗. กิจกรรมกลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน

๑๘. รายงานการประเมินตนเองครูและบุคลากรทางการศึกษา(SAR) ปี ๒๕๖๓

๑๙. การรายงาน ประชาสัมพันธ์ทั้งระบบ

QR CODE แสดงแผนงาน โครงการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรรราชวิทยาลัย เชียงราย ปีการศึกษา ๒๕๖๓

๒๐. แผนงานโครงการกลุ่มงานการบริหาร ๒๑. แผนงานโครงการกลุ่มงานวิชาการ

๒๒. แผนงานโครงการกลุ่มงานกิจการ
นักเรียน

๒๓. แผนงานโครงการกลุ่มแผนงาน ๒๔. แผนงานโครงการกลุ่มอำนวยการ ๒๕. แผนงานโครงการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
รายงานการประเมิ
งบประมาณนั
กเรียนนตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๒๙๔

๒๖. QR CODE แสดงความเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรรราชวิทยาลัย เชียงราย ปีการศึกษา ๒๕๖๓

การบริหารจัดการ

กรจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด -๑๙
(COVID - ๑๙)

“โรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัย ไร้มลพิษ”
นักเรียน
๒๗. QR CODE แสดงนวัตกรรม ความเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรรราชวิทยาลัย เชียงราย
Innovation Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai
โรงเรียนปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์นักเรียน

PRESENTTATION
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รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

PHY

๒๙๕

รูปเล่ม

PHC

MATH
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INNO

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

๒๙๖

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

1

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
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