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  ส่วนที่  1 
 

                                      ภำพรวมของโรงเรียน 
      

1. ข้อมูลท่ัวไป 
    1.1  ชื่อ สถานศึกษา  โรงเรียนสตูลวิทยา ท่ีต้ังเลขท่ี  318 หมู่ท่ี  6  
        ถนน คลองขุด - นาแค  ต าบล คลองขุด  อ าเภอ เมืองสตูล 
        จังหวัด  สตูล  รหัสไปรษณีย์  91000  โทรศัพท์  074-711955  โทรสาร  074-772269 
        e-mail : satunwittaya@gmail.com     website  http://www.stw.ac.th 
        สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  16 
    1.2  เปิดสอนต้ังแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
    1.3  มีเนื้อท่ี  166  ไร่  1 งาน  88  ตารางวา          
    1.4  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 

          ควำมเป็นมำ 
  โรงเรียนสตูลวิทยา ก่อต้ัง ข้ึนเมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 2453  โดยพระยารัษฎานุประดิษฐ์
มหิศรภักดีสมุหเทศาภิบาล มณฑลภูเก็ต ณ บริเวณห้องสมุดประชาชนจังหวัดสตูลในปัจจุบัน ใช้ชื่อ
ว่า  “ โรงเ รียนไทยมลายู ”  เป็นโรงเรียนประชาบาล มีนายเจ๊ะหมาด เป็นครูใหญ่ มีนักเรียน 23 คน                 
จัดสอนท้ังภาษามลายูและภาษาไทย    
  พ.ศ. 2460   กระทรวงธรรมการได้ยกฐานะโรงเ รียนไทยมลายู  ให้เ ป็นโรงเรียนรัฐบาล 
และพลโทพระยาวิชิ ตวงศ์วุฒิไกร สมุห เทศาภิบาล มณฑลภู เก็ต  ได้ เป ล่ียนชื่อโรงเ รียนเป็น                          
โรงเรียนสตูลวิทยา 
  พ.ศ. 2461  พระยาสมันตรัฐบุรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้ยา้ยโรงเรียนสตูลวิทยา 
ไปยงัสถานท่ีใหม่ ณ บริเวณหน้าเรือนจ า จังหวัดสตูล (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลในปัจจุบัน ) 
และเป็นโรงเ รียนเดียวท่ีเ ปิดสอนท้ังระ ดับประ ถมศึกษา (ประถม ศึกษาปีท่ี  1-3) และขยายชั้ น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เป็นปีแรก 
  พ.ศ. 2463   เปล่ียนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนประจ าจังหวัดสตูล “ สตูลวิทยา ” 
  พ.ศ. 2475   ขยายชั้นเรียนประถมศึกษาออกไปอีก 1 ปี เป็นประถมศึกษาปีท่ี 1-4 
  พ.ศ. 2479   ได้ยุบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-2 ไปรวมกับโรงเรียนเทศบาลม าบัง และได้เปิด
หลักสูตรครูประกาศนียบัตรชายจังหวัด เวลา 2 ปี นอกจากนี้โรงเรียนเตรียมยา้ยท่ีต้ังโรงเรียนไปยัง     
ทุ่งเฉลิมสุข เนื่องจากสถานท่ีเดิมจะสร้างเป็นโรงพยาบาลสตูล 
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  พ.ศ. 2480   ย้ายนักเรียน ป.3-4 และ ม.1-3 ไปเรียนท่ีเรือนรับรองเจ้าคุณเทศา เ ป็นการ
ชั่วคราว จนกว่าอาคารเรียนหลังใหม่จะสร้างเสร็จ ซ่ึงเป็นอาคารเรียน 2 ชั้น จ านวน 12 ห้องเรียน 
  พ.ศ. 2481   ยา้ยไปสถานท่ีใหม่ทุ่ง เฉลิมสุข (โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ปัจจุบัน ) และจัด
ชั้นเรียนเฉพาะมัธยมศึกษาเพียงระดับเดียว คือระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-4 และเปิดขยายชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 5-6 ไปปีละชั้น จนครบชั้นเรียนมัธยม เมื่อปี พ.ศ. 2483 
  พ.ศ. 2482   เปิดชั้นเรียน ม.1 พิเศษ รับนักเรียนจบชั้น ป.4 เข้าเรียนโครงการเร่งรัดผลิตครู
มัธยมพิเศษ ใช้เวลาเรียน 2 ปี เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครู มีนักเรียนสนใจเข้าเรียน 30 คน โครงการนี้
ยกเลิกในปี พ.ศ. 2484 
  พ.ศ. 2496   นายไสว  ทองสุก เป็นครูใหญ่ เปล่ียนชื่อโรงเรียน จากโรงเ รียนประจ าจังหวัด
สตูล “ สตูลวิทยา ” เป็นโรงเรียนสตูล “สตูลวิทยา” 
  พ.ศ. 2506  นายเฉลียว  ศรีรัตน์ ปฏิบัติหน้าท่ีครูใหญ่แทน นายผ่อง สุดเหลือ (ลาศึกษาต่อ) 
ได้เปล่ียนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล ต่อมาเรียกส้ัน  ๆ ว่า โรงเรียนสตูลวิทยา                           
ดังปัจจุบัน และเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแผนกวิทยาศาสตร์  ส าหรับแผนกศิลปะ 
(ฝร่ังเศส)  เร่ิมเปิดสอนในปี พ.ศ. 2514 
  พ.ศ. 2515  มีนักเรียนเพิ่มมากข้ึนถึง 40 ห้องเ รียน สถานท่ีคับแคบ ขยายไม่ได้ ทางจังหวัด
จึงเสนอท่ีดินทุ่งเล้ียงสัตว์ท่ีต าบลคลองขุด ให้ในเนื้อท่ี 200 ไร่  จัดสร้างโรงเรียนสตูลวิทยาแห่งใหม่ 
  พ.ศ. 2517-2518  ผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวและยา้ยนักเรียน  
ม.ศ.1 ไปเรียน ณ ท่ีใหม่โดยอาศัยอาคารเรียนชั่วคราวและอาคารเรียน ต.ช.ด. 
  พ.ศ. 2519  โรงเรียนเข้าโครงการพัฒนาโรงเรียนในชนบท (ค.ม.ช ) ได้งบประมาณสร้าง
อาคารเ รียน อาคารประกอบเสร็จสมบูรณ์ตามโครงการในปี พ.ศ. 2520 และยา้ยนักเรียน ม .ศ.2 และ   
ม.ศ.3 ไปเรียนท่ีอาคารใหม่ 
  พ.ศ. 2521  โรงเรียนได้ย้ายไปยังท่ีต้ังแห่งใหม่ท้ังหมดในวันท่ี 19 มกราคม พ .ศ. 2521 
จนถึงปัจจุบัน 
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ตรำสัญลักษณ์ประจ ำโรงเรียน 
 
 
 
   
 
  เป็นรูปวงล้อธรรมจักรกับคบเพลิง มีมือถือด้ามคบเพลิงจากศูนย์กลางวงล้อ กงล้อถูกตรึง
ด้วยแกนแปดแกน  มีข้อความด้านล่างว่า  “ วินัย สามัคคี อดทน หมั่นเพียร ”  คบเพลิงชู ข้ึนทางเหนือ 
วงล้อ มีเปลวเพลิงลุกโชติช่วงด้านล่าง มีชื่อโรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล รองรับอีกชั้นหนึ่ง 
 
ควำมหมำย 
  ธรรมจักร     หมายถึง คุณธรรม ความดีงาม ท่ีต้องด ารงไว้อย่างมั่นคง  ต่อเนื่อง วงล้อหมุน
ไปตามจังหวะเวลา โดยคุณธรรม ความดีมีความมั่นคงไม่เปล่ียนแปลง  
  มือถือคบเพลิง  หมายถึง การแสวงหาและพัฒนาสรรพวิทยาการ ความรู้ให้เจริญงอกงาม 
และน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและต่อสังคมส่วนรวม 
  ดังนั้น ตราสัญลักษณ์วงล้อธรรมจักรกับมือถือคบเพลิง จึงหมายถึง บุคคลต้องมีความรู้                   
คู่กับคุณธรรมและช่วยเหลือสังคม 
 
คติพจน์ 
  วิริเยน   ทุกข   มจเจติ      “ คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร ” 
 
ควำมหมำย 
  เมื่อการงานท่ีปฏิ บัติมี ปัญหาข้อขัดข้อง ปฏิบัติได้ยาก ไม่แล้วเส ร็จตาม ท่ีต้ังใจ ห รือ
ก าหนดไว้ผู้ปฏิบัติมีความทุกข์กังวล และไม่สบายใจต้องอาศัยความมานะบากบ่ัน อดทน มีสติปัญญา 
ความรอบคอบ ทุ่มเทความรู้สึกก าลังใจแก่งาน ค่อย  ๆ คิด ค่อย ๆ ท า แก้ปัญหาไป งานจะส าเ ร็จได้ 
บังเกิดความปิติเพราะผลแห่งความเพียรในท่ีสุด 
 
อักษรย่อ ส.ว. 
  เดิมใช้    ส .ต.1   แล้ว เป ล่ียน เป็น   ส .ว.  เมื่อ ปี พ .ศ . 2512 สมัย น ายวิศิษฎ์  ดวงสง ค์                        
เป็นผู้บริหารโรงเรียน เ ป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีให้ใช้อักษรย่อของโรงเ รียน
แทนอักษรย่อจังหวัด การก าหนดอักษรย่อ  ส.ว.  เป็นมติของครูในโรงเรียนสมัยนั้น 
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สีประจ ำโรงเรียน   
                                         “  เขียว  –  เหลือง  ” 
 ก าหนดข้ึนสมัย นายแวว  นิลพยคัฆ์  เป็นผู้บริหารโรงเรียน ระหว่างปี  พ.ศ. 2484-2490 
  เขียว        หมายถึง    ความสดชื่น  ความเจริญงอกงาม 
  เหลือง      หมายถึง   ความเจริญรุ่งเรือง  ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
 
2.  ข้อมูลกำรบริหำร 

     2.1  โครงสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียนสตูลวิทยำ 
  โรงเรียนสตูลวิทยา  แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 6 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารวิชาการ 
งานบริหารงบประมาณ  ฝ่ายนโยบายแผนงานและประกันคุณภาพ  ฝ่ายบริหารท่ัวไปและอาคาร
สถานท่ี  ฝ่ายบริหารงานบุคลากรและธุรการ และฝ่ายบริหารกิจการนักเ รียน ผู้บริหารยึดหลักการ
บริหารโดยอาศัยหลักธรรมาภิบาลและใช้วงจรคุณภาพ  (PDCA) มีการบริหารงบประมาณ โดยอาศัย
หลักนิติธรรม ดังโครงสร้างการบริหารโรงเรียนสตูลวิทยา 
 

โครงสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียนสตูลวิทยำ 
 

โดยใช้หลักธรรมาภิบาลและใช้วงจรคุณภาพ (PDCA) มีการบริหารงบประมาณ                
โดยอาศัยหลักนิติธรรม  
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    2.2  ผู้บริหำรโรงเรียน 
            2.2.1 ชื่อ-สกุล  ผู้อ านวยการโรงเรียน :  นายอรุณ  โต๊ะหวันหลง  โทรศัพท์  08-1767-7595    

    e-mail : aroon@stw.ac.th 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด  กศ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา 
    ด ารงต าแหน่งในโรงเรียนนี้ ต้ังแต่ วันท่ี  21 พฤศจิกายน  2562 

2.2.2 รองผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน  4  คน ดังนี้  
1)  ชื่อ-สกุล  นายอับดุลรอศักด์ิ  นาฮูดา   โทรศัพท์   08-9739-9987 
      E-mail : stw.nahuda@gmail.com   
      วุฒิการศึกษาสูงสุด  : กศ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา 
       รับผิดชอบกลุ่ม/ฝ่าย  :  กลุ่มบริหารท่ัวไป 
2)  ชื่อ-สกุล  นายราเหม  ด่อล๊ะ   โทรศัพท์  08-6299-4171 
     E-mail :  rahemdl@gmail.com   
     วุฒิการศึกษาสูงสุด  : กศ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา 
      รับผิดชอบกลุ่ม/ฝ่าย  : กลุ่มบริหารงบประมาณ 
3)  ชื่อ-สกุล  นายเชษฐา  เถาวัลย์   โทรศัพท์  08-1097-8948 
     E-mail :  chedtha@stw.ac.th 
     วุฒิการศึกษาสูงสุด  : กศ.ม. สาขาบริหารและการจัดการศึกษาอิสลาม 
     รับผิดชอบกลุ่ม/ฝ่าย  : กลุ่มบริหารวิชาการ 
4)  ชื่อ-สกุล  นายคุณานนต์  ทองกรด   โทรศัพท์  08-8782-9060 
     E-mail :  Kunanon9060@gmail.com   
     วุฒิการศึกษาสูงสุด  : กศ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา 
     รับผิดชอบกลุ่ม/ฝ่าย  : กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

3.  ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนท่ี 
 3.1  เนื้อท่ี 
  ท่ีดินของโรงเ รียนสตูลวิทยาปัจจุบันมี จ านวนท้ังส้ิน 2 แปลง แปลงท่ี 1 เ ป็นท่ีต้ังอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ มีเนื้อท่ี 152 ไร่  88 ตารางวา แปลงท่ี 2  เป็นท่ีโรงเรียนจัดท าโครงการ
เกษตรทฤษฎีใหม่  “ ไร่นาสวนผสม ”  เนื้อท่ี 14 ไร่ 1 งาน รวมเนื้อท่ีท้ังส้ิน 166 ไร่ 1 งาน 88 ตารางวา             
       
     3.2  อำณำเขต 
  ทิศเหนือ          จดถนนสาธารณประโยชน์สายกองร้อย-นาแค 
  ทิศใต้                จดท่ีดินเอกชน 
  ทิศตะวันออก   จดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
  ทิศตะวันตก     จดสนามกีฬาจังหวัดสตูล ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  
 

     3.2  อำคำรเรียนและอำคำรประกอบ 

mailto:aroon@stw.ac.th
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ชนิดของอำคำรและสนำม จ ำนวน สร้ำงเม่ือ 
อาคาร 1 แบบ CS 22 ห้องเรียน พ.ศ. 2521 
อาคาร 2 แบบ 318 18 ห้องเรียน พ.ศ. 2520 
อาคาร 3 แบบ 318 ก 18 ห้องเรียน พ.ศ. 2520 
อาคารเรียน แบบ CS 12 ห้องเรียน พ.ศ. 2520 
โรงฝึกงาน 4 หลัง พ.ศ. 2519 
โรงฝึกพลศึกษา 1 หลัง พ.ศ. 2519 
หอศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสตูล 1 หลัง พ.ศ. 2542 
หอประชุมโรงอาหาร 1 หลัง พ.ศ. 2551 
อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง พ.ศ. 2563 
เรือนเกษตรกรรม 1 หลัง พ.ศ. 2519 
สนามบาสเกตบอล 2 สนาม พ.ศ. 2520 
สนามเปตอง 2 สนาม พ.ศ. 2538 
สนามตะกร้อ 1 สนาม พ.ศ. 2539 
โรงรถ 1 หลัง  
บ้านพักครู 18 หลัง  
บ้านพักนักการภารโรง 4 หลัง  
ศาลาประชาสัมพันธ์ 1 หลัง  
สนามวอลเล่ย์บอล 2 สนาม  
สนามฟุตบอล 2 สนาม  
หอประชุม 1 หลัง  
ห้องน ้านักเรียน 5 หลัง  
อาคารป้อมยาม 1 หลัง  

 
 

4.  สภำพชุมชนโดยรอบ 
       สถานศึกษาต้ังอยู่ในเขตเทศบาล ต าบลคลองขุด อ าเภอเมืองสตูล อยู่ห่างจากตัวจังหวัด
ประมาณ 4 กิโลเมตร ในละแวกท่ีต้ังสถานศึกษา จะเป็นท่ีต้ังของหน่วยงานราชการระดับจังหวัด  เช่น 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ท่ีว่าการอ าเภอเมืองสตูล  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสตูล 
และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นต้น เนื่องจากสถานศึกษามีประวัติการก่อต้ัง
มาช้านานและเป็นโรงเรียนประจ าจังหวัดสตูล  จึงมีชื่อเสียงเป็นท่ีรู้จักของคนท่ัวไป  ดังนั้นนักเรียน 
 
 



 
 

7 

ท่ีมาเรียนท่ีนี่ จึงมาจากทุกอ าเภอในจังหวัดสตูล  ในชุมชนมีประชากรประมาณ ร้อยละ 60 นับถือ
ศาสนาอิสลามและร้อยละ 40 นับถือศาสนาพุทธ (แต่นักเรียนร้อยละ 60 นบัถือศาสนาพุทธ และร้อย
ละ 40 นับถือศาสนาอิสลาม )  ผู้ปกครองนักเรียนประมาณร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ได้แก่ ท าสวนยางพารา สวนปาล์ม  สวนผลไม้  และประมงพื้นบ้าน ร้อยละ 20 อาชีพรับจ้างท่ัวไป 
เช่น  ท างานก่อสร้าง และเป็นแรงงานรับจ้างในพื้นท่ี และในประเทศเพื่อนบ้าน ร้อยละ 10 ประกอบ
อาชีพค้าขายและรับราชการ   
 

5.  จ ำนวนครูและบุคลำกร 
 

กลุ่ม/งำน/กลุ่มสำระ 

จ ำนวน ต ำแหน่ง 

ชำย หญิง รวม 
ครู

ผู้ช่วย 
คศ.1 คศ.2 คศ.3 รวม 

ฝ่ายบริหาร 5 - 5 - 
 

3 2 5 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย - 7 7 - 3 3 1 7 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 

3 12 15 1 4 4 6 15 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 2 10 12 - 3 5 4 12 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3 11 14 - 1 6 7 14 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 

5 20 25 2 3 7 13 25 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 3 3 6 - 2 4 - 6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา                   

และพลศึกษา 

3 2 5 - 4 1 - 5 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

และเทคโนโลยี 

1 2 3 - 1 1 1 3 

งานแนะแนว - 2 2 1 - 1 - 2 

งานบรรณารักษ์ - 1 1 - - - 1 1 

พนักงานราชการ 1 - 1 - - - - - 
ครูอัตราจ้าง 1 3 4 - - - - - 
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 จ ำนวนครูและบุคลำกร (ต่อ) 
 

กลุ่ม/งำน/กลุ่มสำระ 

จ ำนวน ต ำแหน่ง 

ชำย หญิง รวม 
ครู

ผู้ช่วย 
คศ.1 คศ.2 คศ.3 รวม 

ครูต่างชาติ 3 3 6 - - - - - 

อัตราจ้างอ่ืนๆ (ห้องโสต ห้องสมุด 
ห้องพยาบาล พนักงานขับรถ 
พนักงานท าความสะอาด พนักงาน
รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าท่ี
ธุรการ  เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ) 

3 5 8 - - - - - 

รวม 33 81 114 4 21 35 35 95 

 
ท่ีมา : งานบุคลากร   (ข้อมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2564) 
อัตราส่วนจ านวนครูต่อนักเรียน  เท่ากับ  1 : 22 ครูส่วนใหญ่ได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามความสามารถและ
ปฏิบัติการสอนตามวิชาเอกของตน 
 

 6.    จ ำนวนนักเรียน     
 

ช้ัน จ ำนวน น.ร.ชำย จ ำนวน น.ร.หญิง รวม จ ำนวนห้อง 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

181 
173 
152 

199 
189 
207 

380 
362 
359 

10 
10 
10 

รวมมัธยมต้น 506 595 1,101 30 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

87 
93 
63 

255 
220 
174 

342 
313 
237 

9 
8 
8 

รวมมัธยมปลำย 243 649 892 25 

รวมท้ังสิ้น 749 1,171 1,993 55 

     
  ท่ีมา : งานสารสนเทศ  (ข้อมูล ณ วันท่ี  25  มิถุนายน 2564)  
             อัตรำส่วน จ านวนห้อง : นักเรียน  เท่ากับ 1 : 37 
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7.  ผลกำรประเมินคุณภำพจำกภำยนอก 
 

     7.1  ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสอง    
  โรงเ รียนสตูลวิทยาได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบท่ีสอง เมื่อวันท่ี                
9 -11 มกราคม พ.ศ. 2551 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน 3 ด้าน คือ 
ด้านผู้เรียน ด้านครู และด้านผู้บริหาร ซ่ึงสรุปผลการประเมิน โดยภาพรวมตามมาตรฐาน ดังนี้  
 

 

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
มัธยมศึกษำ 

ผลกำรประเมิน 

อิงเกณฑ์ 

ผลกำรประเมิน 

อิงสถำนศึกษำ 

 

ค่ำเฉลี่ย 

 

ระดับ 
คุณภำพ ค่ำเฉล่ีย ระดับ

คุณภำพ 
คะแนน ระดับ

คุณภำพ 

ดำ้นผู้เรียน 

มำตรฐำนท่ี 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม  
จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 

3.46 ดี 4 ดีมาก 3.73 ดีมาก 

มำตรฐำนท่ี 2 ผู้เรียนมีมีสุขนิสัย  
สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
 

3.42 ดี 4 ดีมาก 3.71 ดีมาก 

มำตรฐำนท่ี 3 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ
และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี 
และกีฬา 
 

3.17 ดี 4 ดีมาก 3.59 ดีมาก 

มำตรฐำนท่ี 4 ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  
มวิีจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์ 
คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ 
 

 

3.43 ดี 3 ดี 3.22 ดี 

มำตรฐำนท่ี 5  ผู้เรียนมีความรู้ 
และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 

2.19 พอใช้ 3 ดี 2.60 ดี 

มำตรฐำนท่ี 6  ผู้เรียนมีทักษะ 
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 

3.49 ดี 4 ดีมาก 3.75 ดีมาก 
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กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
                  มัธยมศึกษำ 

ผลกำรประเมิน 

อิงเกณฑ์ 

ผลกำรประเมิน 

อิงสถำนศึกษำ 

 

ค่ำเฉลี่ย 

 

ระดับ 
คุณภำพ ค่ำเฉล่ีย ระดับ

คุณภำพ 
คะแนน ระดับ

คุณภำพ 

มำตรฐำนท่ี 7  ผู้เรียนมีทักษะ 
ในการท างานรักการท างานสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติ 
ท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

3.59 ดีมาก 4 ดีมาก 3.80 ดีมาก 

ดำ้นครู 

มำตรฐำนท่ี 8 ครูมีวุฒิ/ ความรู้
ความสามารถตรงกับงานท่ี
รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ 

3.62 ดีมาก 4 ดีมาก 3.81 ดีมาก 

มำตรฐำนท่ี 9 ครูมีความสามารถ 
ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

2.98 ดี 4 ดีมาก 3.49 ดี 

ดำ้นผู้บริหำร 

มำตรฐำนท่ี10  ผู้บริหารมีภาวะผู้น า
และมีความสามารถในการบริหาร
จัดการ 

3.64 ดีมาก 4 ดีมาก 3.82 ดีมาก 

มำตรฐำนท่ี 11 สถานศึกษามีการจัด
องค์กร/โครงสร้างและการ
บริหารงานอย่างเป็นระบบ ครบวงจร
ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 

3.55 ดีมาก 4 ดีมาก 3.78 ดีมาก 

มำตรฐำนท่ี 12  สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมและการเรียนการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.78 ดีมาก 4 ดีมาก 3.89 ดีมาก 

มำตรฐำนท่ี 13  สถานศึกษามี
หลักสูตรเหมะสมกับผู้เรียน                   
และท้องถ่ิน มีส่ือการเรียนการสอน 
ท่ีอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
 
 

4.00 ดีมาก 4 ดีมาก 4.00 ดีมาก 
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กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
                  มัธยมศึกษำ 

ผลกำรประเมิน 

อิงเกณฑ์ 

ผลกำรประเมิน 

อิงสถำนศึกษำ 

 

ค่ำเฉลี่ย 

 

ระดับ 
คุณภำพ ค่ำเฉล่ีย ระดับ

คุณภำพ 
คะแนน ค่ำเฉล่ีย 

       
มำตรฐำนท่ี 14  สถานศึกษาส่งเสริม
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

3.60 ดีมาก 4 ดีมาก 3.80 ดีมาก 

ในภำพรวมสถำนศึกษำจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน      สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    
                                                                                 ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 
จุดเด่น  จุดท่ีควรพัฒนำ และข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสอง 
  นวัตกรรมห รือการปฏิ บัติ ท่ีเ ป็นเ ลิศของสถาน ศึกษา  โครงการ/กิจกรรม เด่นของ
สถานศึกษาท่ีควรกล่าวถึง ได้แก่ 
                1.  โครงการส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษหรือโครงการ  SME (Gifted  Science-Maths  and  English  Program) โดยรับนักเรียน                 
ท่ีมีความสามารถด้านนี้ เข้าเ รียนในชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 1 ห้องเรียน (จ านวน 36 คน โดยการ
สอบคัดเ ลือก)  จัดการเรียนการสอนโดยครูท่ีมีความช านาญ  และมีประสบการณ์การสอนในวิชา
ดังกล่าว โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนได้ศึกษาต่อจนถึงระดับอุดมศึกษา โครงการเงินกู้ธนาคารโลก                 
ให้การสนับสนุน ด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์ประจ าห้องปฏิบัติการ และการพั ฒน า
บุคลากรครู  มีกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเ รียน กิจกรรมการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ 
การทัศนศึกษาแหล่งเ รียนรู้  และยงัได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจาก
หอสมุดกลาง  ซ่ึงเ ป็นห้องสมุดอิเ ล็กทรอนิกส์ท่ีทันสมัย ห้องสมุดประจ าวิชา ศูนย์นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ศูนย์พัฒนาการเ รียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC)  ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ห้อง ICT  และการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เป็นต้น   
             2.  กิจการ “ มูลนิธิส่ง เสริมการศึกษาสตูลวิทยา ” เ ป็นด าริของคณะกรรมการสถานศึกษา  
ผู้ปกครอง ครู และผู้ท่ีประสงค์ท่ีจะสร้างคุณูปการทางการศึกษา ร่วมกัน จัดหาทุนการศึกษาเพื่ อ
ช่วยเหลือนักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์  ได้จดทะเบียนจัดต้ังเ ป็นมูลนิธิ   และมีคณะกรรมการบริหาร
มูลนิธิตามระเบียบท่ีทางราชการก าหนดได้ก่อต้ังและด าเนินการมาต้ังแต่ ปี 2533 โดยมีเงินทุนก่อต้ัง 
คร้ังแรก  25,300.72 บาท  และได้น าดอกผลช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเ ร่ือยมา แม้จะ
ช่วยเหลือได้เพียงบางส่วน  แต่ก็ถือเป็นความมุ่งมั่นและกุศลเจตนาของสถานศึกษา  และผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
ท่ีต้องการช่วยเหลือกุลบุตรและกุลธิดาให้มีการศึกษาท่ีดีต่อไปในอนาคต 
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ข้อเสนอแนะ 
  1.  ผู้เรียนควรได้ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการคิด ได้แก่ ทักษะการ
สรุปความคิดเห็นอย่างเป็นระบบ  การคิดแบบองค์รวม ลักษะการสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ โดยปฏิบัติ
กิจกรรมการเ ขียนเ รียงความ เขียนเร่ืองส้ัน กิจกรรมการอภิปราย การโต้วาที การสรุปและบันทึก
ประเด็นจากการอ่าน หรือการฟังบรรยายฯ พัฒนาความสามารถการคาดเกณฑ์ การก าหนดเป้าหมาย  
การประ เมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจและการแก้ปัญหาโดยปฏิ บัติกิจกรรมโครงง าน  
(โครงงานส ารวจ ประดิษฐ์ ทดลอง  การงานอาชีพ)  ฝึกเขียนโครงการ การท ารายงาน กิจกรรมการ
อภิปรายและการระดมความคิด (Brain Storming) และกิจกรรมการแก้ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์ ฯลฯ  
ควรพัฒนาตนเองให้มีนิสัยรักการอ่าน การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง  เป็นคนช่างสังเกต  ชอบบันทึก  
และมีข้อสงสัยเชิง วิชาการ และสามารถค้นหาค าตอบหรือมีเหตุผลเชิงวิชาการมาตอบหรืออธิบายข้อ
สงสัยนั้นได้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนควรให้ความสนใจศึกษาหาแนวทาง และมีส่วนร่วมกิจกรรมกับ
สถานศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ละสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชุมชน และศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (เช่น ป่าไม้ ทะเล หรือป่าชายเลน เป็นต้น) ฯลฯ และควร
ต้ังใจศึกษาเล่าเรียนและพัฒนาความรู้และทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
การทดสอบระดับชาติ  (NT และ O-NET) โดยผลการเรียนไม่ควรต ่ากว่าระดับ 3 หรือได้คะแนน               
ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 ฯลฯ   
             2.  ครูควรได้รับการอบรมและพัฒนาเพิ่มเติมในเร่ืองการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เ รียน
เป็นส าคัญและการวิจัยชั้นเรียน การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดในเร่ือง
ทักษะการสรุปความคิดอย่างเ ป็นระบบ การคิดแบบองค์รวม และทักษะการสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ  
โดยมีกิจกรรมฝึกการเขียนเ รียงความ  เขียนเ ร่ืองส้ัน กิจกรรมฝึกการอภิปราย  การโต้วาที การสรุป
และบันทึกประเด็นการอ่าน  ฯลฯ พัฒนากิจกรรม ฝึกความสามารถการคาดการณ์  การก าหนด
เป้าหมาย การประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจ  และการแก้ปัญหา ได้แก่ กิจกรรมฝึกการท า
โครงงาน (ผู้เ รียนช่วงชั้นท่ี 4 ควรเน้นโครงงานการประดิษฐ์ การทดลอง และงานอาชีพ) กิจกรรมการ
ฝึกเขียนโครงการ เขียนรายงาน  การออกแบบงานศิลป์ กิจกรรมการอภิปราย  และการระดมความ
คิดเห็น และกิจกรรมการแก้ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์ ฯลฯ  ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เชื่อมโยงกับ
แหล่งเ รียนรู้ท้ังภายในและนอกสถานศึกษา และภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้
ส่ือและแหล่งเรียนรู้หลากหลายในการพัฒนาความรู้  ทักษะ และประสบการณ์การเรียนรู้ของตนเอง   
ฯลฯ ควรหาวิธีการพัฒนาผู้เ รียนท่ีผลสัมฤทธิ์ การเรียนต ่า ในกลุ่มสาระการเรียน รู้ต่าง ๆ  ให้ มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงข้ึน ท้ังผลการทดสอบของสถานศึกษาและผลการทดสอบระดับชาติ   
(ควรได้ผลการเรียนในกลุ่มสาระการเ รียนรู้ไม่ต ่ากว่าระดับ 3 หรือได้คะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70)  
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายและเหมาะสม  ได้แก่ การปรับพื้นฐานความรู้ การสอนซ่อมเสริม หรือการ
พัฒนาวิธีการสอนของครู เป็นต้น และครูควรน ากระบวนการการวิจัยมาแก้ปัญหาท่ีเ กิดจากการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้น โดยมีกระบวนการปฏิบัติท่ีถูกหลักวิชาการและเป็นมาตรฐาน
วิชาชีพ (Professional) 
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                3.  สถานศึกษาควรพัฒนาระบบการนิเทศ ก ากับ และติดตามงาน/โครงการตามแผนการ
ปฏิบัติการประจ าปีโดยด าเนินการให้เป็นเร่ืองเดียวกันกับการประกันคุณภาพภายในและการควบคุม
คุณภาพภายใน โดยมีผู้รับผิดชอบเป็นคณะกรรมการระดับสถานศึกษา ท าหน้าท่ีนิเทศ ก ากับและ
ติดตามงาน/โครงการให้ ด าเนิ นหรือมีการปฏิ บัติไปตามปฏิทินการปฏิ บั ติงาน มีการประ เมิน
เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผน และมีการรายงานท่ีเป็นระบบ ฯลฯ  ควรส่งเสริมและพัฒนาครูใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เ รียนเป็นส าคัญ ให้ครูจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเ รียนรู้ให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ได้ฝึกทักษะและกระบวนการคิด การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  
การปฏิบัติจริงและการปลูกฝังค่านิยมทีดีงาม ฯลฯ  (รวมท้ังการส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้ผู้เ รียนได้ใช้ส่ือ และแหล่งเ รียนรู้ท้ังภายในและนอกสถานศึกษา) โดยการตรวจแผนการ
จัดการเ รียนรู้ของครู การสังเกตการณ์สอนในชั้นเรียน การประชุมสัมมนาวิช าการหรือการส่งครูเข้า
รับการอบรมเพิ่มเ ติมเก่ียวกับการจัดกระบวนการเ รียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการวิจัยชั้นเรียน  
เป็นต้น และควรได้มีการศึกษาวิเคราะห์หาสาเหตุและวิธีการแก้ไขกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีผู้เรี ยน                 
มีผลสัมฤทธิ์ การเรียนต ่า โดยร่วมมือกับผู้เก่ียวข้องอ่ืน  ๆ  เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา สถานศึกษา
ในศูนย์เครือข่าย และเจ้าหน้าท่ีของเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นต้น ท้ังนี้ สถานศึกษาควรก าหนดเป้าหมาย
จ านวนผู้เรียนท่ีได้ผลการเ รียนระดับดี (ผู้เรียนท่ีได้ผลการเรียนไม่ต ่ากว่าระดับ  3 หรือได้คะแนน     
ไม่ ต ่ากว่าร้อยละ70 ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้)  ไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพตามศักยภาพของ
สถานศึกษา  เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ตระหนักในการพัฒนาคุณภาพผู้เ รียนและมองเห็น จุดหมายปลายทาง 
(Road  to Goal) การด าเนินงานได้ชัดเจน 
 

ผลกำรด ำเนินงำนท่ีสืบเนื่องจำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสอง 
  การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  จ านวน  3 ข้อ   
สรุปได้ ดังนี้  
  1.  ผู้เรียนควรได้ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการคิด โดยปฏิบัติกิจกรรม
โครงงาน  ฝึกเขียนโครงการ การท ารายงาน กิจกรรมการอภิปรายและการระดมความคิด และกิจกรรม
แก้ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์ ฯลฯ 
  2.  ครูควรได้รับการอบรมและพัฒนาเพิ่มเ ติม เร่ืองการจัดกระบวนการเ รียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญและการวิจัยชั้นเรียน ควรหาวิธีการพัฒนาผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนต ่าด้วยวิธีการ 
ท่ีหลากหลายและเหมาะสม ได้แก่ การปรับพื้นฐานความรู้ การสอนซ่อมเสริมหรือการพัฒนาวิธีการ
สอนของครู เป็นต้น 
  3.  สถานศึกษาควรพัฒนาระบบการนิเทศ ก ากับ และติดตามงาน/โครงการตามแผนการ
ปฏิบัติการประจ าปีและมีการรายงานท่ีเ ป็นระบบโดยมีผู้รับผิดชอบเป็นคณะกรรมการระดับ 
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สถานศึกษารวมท้ังควรส่งเสริม และพัฒนาครูในการจัดกระบวนการระดับดีไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพ
ตามศักยภาพของสถานศึกษา เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ตระหนักในการพัฒนาคุณภาพผู้เ รียนและมองเห็น
จุดหมายปลายทางการด าเนินงานท่ีชัดเจน 
 
โรงเรียนได้ด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะได้อย่ำงชัดเจน  จ ำนวน 3 ข้อ  ได้แก่  
  1.  โรงเรียนก าหนดเป็นเป้าหมายส าคัญประการหนึ่ ง คือ นักเรียนเรียนจบตามหลักสูตร
และได้มาตรฐานการศึกษาระดับสากลและมีศักยภาพเป็นพลโลก  โดยโรงเรียนจัดให้มีโครงการ
ส่งเสริมนักเ รียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ซ่ึงโครงการ
เงินกู้ธนาคารโลกให้การสนับสนุนด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์ประจ าห้องปฏิบัติการ
รวมท้ังการพัฒนาบุคลากรครูท าให้นักเรียนได้รู้ด้วยการปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการ การศึกษา
ค้นคว้าในห้ องสมุ ดอิเล็กทรอนิกส์ความเร็วสูง ทันสมัย นอกจากนี้   มีโครงการ/กิจกรรม ต่าง  ๆ  
รองรับเพื่อการบรรลุเป้าประสงค์หลายโครงการ/กิจกรรม เช่น โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมการเรียนการสอนโครงงานสร้างสรรค์สังคม โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์
และโครงงานคอมพิวเตอร์ โครงการสอนเสริมเติมเต็ม  สอนซ่อมพร้อมเสริม  ปรับพื้นฐานนักเรียน 
ม.1 และ ม.4 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ด้วยการผลิตส่ือการเ รียนการสอน โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ-วิชาชีพ โครงการพัฒนามาตรฐานการศึกษานักเรียน เป็นต้น 
  2.  โรงเ รียนก าหนดเป็นเป้าหมายส าคัญ คือครูมีความรู้ ความสามารถอย่างครูมืออาชีพ             
ซ่ึงโรงเ รียนจัดให้ มี ส่ือ อุปกรณ์และ แหล่งเ รียน รู้ภายในท่ีมีความพ ร้อมและเ อ้ือต่อการเ รียน รู้  
ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี  ห้องเรียน TOT  ท าให้ครูสามารถ
พัฒนาตนเองได้ตลอดเวลาและน าไปสู่การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมากข้ึน นอกจากนี้                  
มีโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  รองรับ เพื่อการบรรลุเ ป้าประสงค์ หลายโครงการ/กิจกรรม  เช่ น 
โครงการพัฒนาครูสู่วิทยฐานะ การจัดจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีเพียงพอในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาขวัญและก าลังใจของบุคลากร โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาห้องสืบค้น  เป็นต้น 
                 3.  โรงเ รียนมีคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีกระตือรือร้นและสนใจการศึกษา มีส่วนร่วม               
ในการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  ท้ังในด้านการบริหารจัดการและด้าน 
การจัดการเรียนรู้ นอกจากนี้   โรงเรียนยงัก าหนดกิจกรรม/โครงการรองรับ  เช่นโครงการนิเทศภายใน 
โครงการส่งเสริมงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โครงการประกันคุณภาพภายใน โครงการ
ประชุมผู้ปกครอง จัดสรรงบประมาณในการเดินทางไปราช การส าหรับครูเพื่อเข้ารับการอบรม 
สัมมนาทางวิชาการ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเ รียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินท้ังใน และ
นอกสถานศึกษา  เป็นต้น โดยก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของทุกกิจกรรม/โครงการ 
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7.2  ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม       
  โรงเรียนสตูลวิทยาได้รับการประเมิน คุณภาพภายนอกรอบสาม จาก สมศ. เมื่อวัน ท่ี                   
11-13  ธันวาคม พ.ศ. 2555  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  สรุปผลการประเมิน 
โดยภาพรวมตามมาตรฐาน ดังนี้  
ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม จ ำแนกตำมกลุ่มตัวบ่งช้ี 

ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน : มัธยมศึกษา   
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(มัธยมศึกษำ) 

น ้ำหนัก

(คะแนน) 

คะแนน

ท่ีได้ 

ระดับ

คุณภำพ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพ้ืนฐำน 
ตัวบ่งชี้ ท่ี 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.65 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ ท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม 
ท่ีพึงประสงค์ 

10.00 9.12 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ ท่ี 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.33 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ ท่ี 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 8.48 ดี 
ตัวบ่งชี้ ท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 8.76 พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ ท่ี 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน 
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

10.00 9.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ ท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ 
และการพัฒนาสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ ท่ี 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน 
โดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 

5.00 4.95 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 

ตัวบ่งชี้ ท่ี 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/
วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
(มัธยมศึกษำ) 

น ้ำหนัก
(คะแนน) 

คะแนน
ท่ีได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

ตัวบ่งชี้ ท่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่น 
ท่ีส่งผลสะท้อนเป็น เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมำตรกำรส่งเสริม 
ตัวบ่งชี้ ท่ี 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อ 
ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา  

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ ท่ี 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 
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                                               คะแนนรวม 100.00 84.29 ดี 

กำรรับรองมำตรฐำนสถำนศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำ 
    - ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้   ต้ังแต่ 80 คะแนนข้ึนไป                                    ใช่    ไม่ใช่ 
    - มีตัวบ่งชี้ ท่ีได้ระดับดีข้ึนไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งชี้จาก 12 ตัวบ่งชี้                 ใช่    ไม่ใช่ 
    - ไม่มีตัวบ่งชี้ใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน    ใช่    ไม่ใช่ 
สรุปผลกำรจัดกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำในภำพรวม 
        สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา     ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 
 

ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม จ ำแนกเป็นรำยมำตรฐำนตำมกฎกระทรวง  
ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน : มัธยมศึกษา 
 

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(มัธยมศึกษำ) 

น ้ำหนัก

(คะแนน) 

คะแนน

ท่ีได้ 

ระดับ

คุณภำพ 

มำตรฐำนท่ี 1 มำตรฐำนท่ีว่ำด้วยผลกำรจัดกำรศึกษำ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพ้ืนฐำน 

ตัวบ่งชี้ ท่ี 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.65 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ ท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม 
ท่ีพึงประสงค์ 

10.00 9.12 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ ท่ี 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.33 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ ท่ี 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 8.48 ดี 
ตัวบ่งชี้ ท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผู้เรียน 
 

20.00 8.76 พอใช้ 

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
(มัธยมศึกษำ) 

น ้ำหนัก
(คะแนน) 

คะแนน
ท่ีได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 

ตัวบ่งชี้ ท่ี  9 ผลการพัฒน าให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน /
วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ ท่ี  10 ผลการพัฒน าตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ี ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมำตรกำรส่งเสริม 

ตัวบ่งชี้ ท่ี 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม 
บทบาทของสถานศึกษา  
 
 

5.00 5.00 ดีมาก 
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มำตรฐำนท่ี 2 มำตรฐำนท่ีว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพ้ืนฐำน 
ตัวบ่งชี้ ท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ 
และการพัฒนาสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมำตรกำรส่งเสริม 
ตัวบ่งชี้ ท่ี 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

                มำตรฐำนท่ี 3  มำตรฐำนท่ีว่ำด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพ้ืนฐำน 

ตัวบ่งชี้ ท่ี 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน 
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

10.00 9.00 ดีมาก 

มำตรฐำนท่ี 4 มำตรฐำนท่ีว่ำด้วยกำรประกันคุณภำพภำยใน 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพ้ืนฐำน 

ตัวบ่งชี้ ท่ี 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน 
โดยสถานศึกษา และต้นสังกัด 

5.00 4.95 ดีมาก 

                               ผลรวมคะแนนท้ังหมด 100.00 84.29 ดี 
 

 

จุดเด่น  จุดท่ีควรพัฒนำ และข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม 

จุดเด่น 
1. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 

  ผู้เรียนมีน ้าหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน มีมนุษยสัมพันธ์ท่ี ดี
และรู้จักให้เ กียรติผู้อ่ืน มีสุนทรียภาพกล้าแสดงออกด้านศิลปะ ดนตรี  นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการ                
มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามห ลักสูตร เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ ผู้ ปกครอง เ ป็นนักเ รียน ท่ีดีของ
โรงเรียน มีจิตสาธารณะ มีความกตัญญูกตเวที มีความชื่นชม  รู้คุณค่า ร่วมอนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  มีความรับผิดชอบ รู้จักบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและน าความรู้มาใช้เพื่อพัฒนาตนเอง สถานศึกษามีจุดเน้น
และจุดเ ด่นตามท่ีก าหนดโดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ ทางการเ รียน และผลการทดสอบระดับชาติเพิ่มข้ึน
อย่างน้อยร้อยละ 4 และจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากรได้รับการ
พัฒนาความสามารถด้านภาษาเพื่อการส่ือสารและได้รับการยอมรับจากองค์กรภายนอกสถานศึกษา 
เป็นไปตามอัตลักษณ์ของผู้เรียน คือ นักเ รียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และจิตสาธารณะ และเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา คือ “กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม สร้างสรรค์เทคโนโลยี” นอกจากนี้สถานศึกษายัง
ด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 1 โครงการ คือ โครงการคุ้มครองสิทธิ
ผู้บริโภคบริการสู่โรงเรียนเครือข่ายและชุมชน ผลการด าเนินงานท าให้ผู้เรียน บุคลากรในสถานศึกษา
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ครอบครัวและชุมชนมีความรู้ในการเลือกซ้ือ เลือกใช้ เลือกบริโภคสินค้าหรือบริการท่ีเป็นประโยชน์
และมีความคุ้มค่าในชีวิตประจ าวัน สามารถน าความรู้ไปใช้เพื่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพท่ี
เหมาะสม ถูกต้องและปลอดภัย และน าความรู้ไปเผยแพร่ให้บุคคลท่ัวไปปฏิบัติได้ในการด ารงชีวิต
ประจ าวัน 

2. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
  สถานศึกษามีการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้น าในการเปล่ียนแปลงเพื่อพัฒน าสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และสถานศึกษามีผลการด าเนินงาน
ส่งเสริมสถานศึกษาเพื่อรักษามาตรฐาน สถานศึกษาด าเนินการได้ดีมากสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา โดยผู้เรียนเป็นผู้แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง ครูเป็นผู้เ อ้ืออ านวยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ ผู้บริหารศึกษาบริหารแบบมีส่วนร่วมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ  

3. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
  สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาในวิชาท่ีสอน มีการประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้ของครูทุกคนอย่างสม ่าเสมอ ประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนอย่างสม ่าเสมอ                 
มีการประเมินแบบวัดแบบทดสอบ และน าผลประเมินไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ ครูมีการ  
 
ก าหนดเป้าหมายของสาระการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายบุคคล แล้วน าข้อมูลมาใช้ในการ
วางแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียน จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน น าภูมิปัญญาท้องถ่ินเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  

4. ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
  สถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพโดยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
16 และสถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายใน โดยสถาน ศึกษาตามเกณฑ์พิ จารณา 8 ข้อ 
สถานศึกษาด าเนินการได้ครบถ้วน โดยสถานศึกษาด าเนินการประกันคุณภาพภายในโดยก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการจัดกา รศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง เน้ น
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จัดให้มี
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท ารายงานประจ าปีท่ี เ ป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายใน และจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

จุดท่ีควรพัฒนำ 

1. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
                   ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ศิลปะ และการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี อยู่ในระดับคุณภาพต ่ากว่าพอใช้ และทักษะทางด้านการคิดของผู้เรียน 
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2. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
  ไม่มี 

3. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
  ครูผู้สอนบางส่วนไม่มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลายให้เหมาะสม
กับศักยภาพของผู้เ รียน และไม่มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่ อพัฒนาส่ือและกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4. ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
  ไม่มี 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ พ.ศ. 2553 
1. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 

ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงข้ึนในกลุ่มสาระ  
ท่ีได้ต ่ากว่าระดับดี ซ่ึงได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยการน าเสนอข่าวประจ าวันบางคร้ัง
เป็นข่าวท่ีมีเร่ืองราวเก่ียวกับวิทยาศาสตร์ กิจกรรมแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการทดลองทาง  
 
วิทยาศาสตร์อย่างง่าย ๆ ผู้เรียนสรุปองค์ความรู้ ด้วยแผนผังความคิด ส่งเสริมเนื้ อหาสาระต่าง  ๆ 
ผู้เรียนได้ท าโครงงาน  รายงาน รายงานผลการเรียนรู้หน้าชั้นเ รียน ทดสอบความคิดริเร่ิม ทดสอบ
แก้ปัญหา กลุ่มสาระการเ รียนรู้ศิลปะและการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยการฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติ
โดยผ่านประสบการณ์ตรงอย่างต่อเนื่อง และจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมอย่างสม ่าเสมอ มีการ
ประเมินผลและน าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรียนในระดับดีข้ึนไปทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีทักษะด้านการคิด โดยการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้คิดจาก
เร่ืองท่ีอ่าน ฟัง  ดู และส่ือสารโดยการพู ดหรือเ ขียนตามความคิดของตน เอง น าเสนอ วิธีคิด วิธี
แก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง รู้จักก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ เช่น กิจกรรมการเ ขียนเรียงความ กิจกรรมการท าโครงงาน  กิจกรรมวิจารณ์ส่ิง ท่ี                   
ได้ฟัง เป็นต้น 
  ก าหนดระยะเวลาพัฒนาภายใน 2 ปี 

2. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
  สถานศึกษาด าเนินงานโครงการ และกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการ
บริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาดีอยู่แล้ว และควรด าเนินงานให้ต่อเนื่องโดยส่ งเสริมการ
พัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเ ก่ียวข้องทุกฝ่ายในการจัดการศึกษาอย่างเข้มแข็ง ให้เ ป็น
นวัตกรรมท่ีสามารถเป็นแบบอย่างของการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาต่อไป 
  ก าหนดระยะเวลาพัฒนาภายใน 2 ปี 
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3. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
  ครูบางส่วนควรวัดและประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลายให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพของผู้เรียน เช่น การซักถาม การท าแบบฝึกหัด การท าแบบทดสอบ การท ารายงาน การท า
โครงงาน เป็นต้น นอกจากนั้นครูบางส่วนควรท าวิจัยในชั้นเรียน ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของ
ผู้เรียน ควรใช้ส่ือท่ีหลากหลาย และพัฒนาส่ือ พัฒนาเคร่ืองมือประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วย
วิธีการท่ีหลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียนทุกกลุ่ม วัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง หาเทคนิค
วิธีการใหม่ๆมาปรับเปล่ียนการสอนให้เป็นรูปธรรม 
  ก าหนดระยะเวลาพัฒนาภายใน 2 ปี 

4. ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
  สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีดีอยู่แล้ว และสถานศึกษาควรจัดประชุม
ให้ความรู้ครูในสถานศึกษาทุกคนให้มีความเข้าใจ การนิเทศ ติดตามการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
มาพัฒนา ปรับปรุงงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนท่ีก าหนดไว้ มีการวางแผน  
ระบบกลไกท่ีดีในการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ท่ีสามารถพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
ย่ิงข้ึนไป 
  ก าหนดระยะเวลาพัฒนาภายใน 2 ปี 
 
ผลงำนดีเด่นของโรงเรียน  

เกียรติบัตร/วุฒิบัตรท่ีโรงเรียนได้รับ (ปี พ.ศ. 2559-2561)  
 

ท่ี รำยกำรเกียรติบัตร/วุฒิบัตร ให้ไว้ ณ วันท่ี จำกหน่วยงำน 
1 ผ่านการประเมินรางวัลคุณภาพระดับองค์กร 

(School Quality Awards : SCQA)                   
ประจ าปีพุทธศักราช  2557-2559 

8 กรกฎาคม 2559 ส านักงานคณะกรรมการ        
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  2 โรงเรียนสตูลวิทยา ได้รับรางวัลเพชรน ้าหนึ่ง 
ปีงบประมาณ 2559 ผลงานจุดเน้น ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เป็นเลิศ ค่าพัฒนา ต่อเนื่อง 3 ปี 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6  

22  สิงหาคม 2559 ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
 เขต 16 

  3 โรงเรียนสตูลวิทยา ได้รับรางวัลเพชรน ้าหนึ่ง 
ปีงบประมาณ 2559 ผลงานจุดเน้น “ภาษา
อาเซียน” ดีเด่น 

22  สิงหาคม 2559 ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
 เขต 16 

  4 โรงเรียนสตูลวิทยา มีค่าคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 
พัฒนาต่อเนื่อง 3 ปี ปีการศึกษา 2556-2558 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.3 
 

22  สิงหาคม 2559 ส านักงานคณะกรรมการ        
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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ท่ี รำยกำรเกียรติบัตร/วุฒิบัตร ให้ไว้ ณ วันท่ี จำกหน่วยงำน 

  5 โรงเรียนสตูลวิทยา มีค่าคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 
พัฒนาต่อเนื่อง 3 ปี ปีการศึกษา 2556-2558 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ระดับชั้น ม.3 

22  สิงหาคม 2559 ส านั กงานคณะกรรมการ        
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  6 
   

 

โรงเรียนสตูลวิทยา มีค่าคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน  
(O-NET) ภาพรวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่อเนื่อง 3 ปี ปีการศึกษา 2556-2558 
ระดับชั้น ม.6 

22  สิงหาคม 2559 ส านั กงานคณะกรรมการ        
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

7 

โรงเรียนสตูลวิทยา มีค่าคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 
พัฒนาต่อเนื่อง 3 ปี ปีการศึกษา 2556-2558 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้น ม.6 
 

22  สิงหาคม 2559 ส านั กงานคณะกรรมการ        
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

8 โรงเรียนสตูลวิทยา มีค่าคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 
พัฒนาต่อเนื่อง 3 ปี ปีการศึกษา 2556-2558 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.6 
 

22  สิงหาคม 2559 ส านั กงานคณะกรรมการ        
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

9 โรงเรียนสตูลวิทยา มีค่าคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 
พัฒนาต่อเนื่อง 3 ปี ปีการศึกษา 2556-2558 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.6 

22  สิงหาคม 2559 ส านั กงานคณะกรรมการ        
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

10 โรงเรียนสตูลวิทยา มีค่าคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 
พัฒนาต่อเนื่อง 3 ปี ปีการศึกษา 2556-2558 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯระดับชั้น ม.6 

22  สิงหาคม 2559 ส านั กงานคณะกรรมการ        
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

11 โรงเรียนสตูลวิทยา  มีค่าคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน 
(O-NET)  ปีการศึกษา 2558 มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 3 
 

22  สิงหาคม 2559 ส านั กงานคณะกรรมการ        
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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ท่ี รำยกำรเกียรติบัตร/วุฒิบัตร ให้ไว้ ณ วันท่ี จำกหน่วยงำน 

12 โรงเรียนสตูลวิทยา ได้รับรางวัลเพชรน ้าหนึ่ง 
ปีงบประมาณ 2559 ผลงานจุดเน้น ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เป็นเลิศ ค่าพัฒนา ต่อเนื่อง 3 ปี 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

22  สิงหาคม 2559 ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
 เขต 16 

13 โรงเรียนสตูลวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 การประกวดระเบียบแถว “วันคล้าย
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” ประจ าปี 
2560 

1 กรกฎาคม 2560 ส านักงานลูกเสือเขตพื้นท่ี
การศึกษาสตูล 

14 โรงเรียนสตูลวิทยา ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
การตรวจเย่ียมและประเมินการจัดนิทรรศการ 
OBECQA งานเวทีศักยภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากล  
(World- Class Standard  School Symposium) 
กลุ่มภาคท่ี 4 (ภาคใต้) 

5 กันยายน 2560 ส านักบริหารงาน                       
การมัธยมศึกษาตอนปลาย
ร่วมกับกลุ่มภาคท่ี 4 
(ภาคใต้) 

15 โรงเรียนสตูลวิทยาผ่านเกณฑ์การประเมิน
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม                  
การเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี  2559 

25 กันยายน 2560 กระทรวงศึกษาธิการ 

16 โรงเรียนสตูลวิทยา ได้รับการรับรอง                   
เป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาศักยภาพครู
เพื่อเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลงการเรียน                  
การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

16 ตุลาคม 2560 สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

17 โรงเรียนสตูลวิทยา เป็นเครือข่ายในการ
สนับสนุนและร่วมสังเกตการณ์ โครงการ 
“พัฒนาเพื่อการแบ่งปันท่ีย่ิงใหญ่ Shift and 
Shere”  

25 ธันวาคม 2560 กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ 

18 โรงเรียนสตูลวิทยา เป็นโรงเรียนในโครงการ
ยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานสากลท่ีได้รับ
รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน (OBECQA)  
ปี 2559 -2560  
 

10 กรกฎาคม 2561 ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 16 
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ท่ี รำยกำรเกียรติบัตร/วุฒิบัตร ให้ไว้ ณ วันท่ี จำกหน่วยงำน 

19 โรงเรียนสตูลวิทยา ได้รับรางวัล IQA 
AWARD ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  
ประจ าปี 2561 

30 กันยายน 2561 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

20 รางวัลสถานศึกษาดีเด่น ประจ าปี 2562 6 ธันวาคม  2562 ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
มณฑลทหารบกท่ี 42 

21 รับโล่ศูนย์บริการการศึกษา มสธ. ประจ า
จังหวัดสตูลในโอกาสครบรอบ 40 ปี มสธ. 

- มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 

22 ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์ อย.น้อย 
ระดับดีเย่ียม  ปี พ.ศ. 2562 

พ.ศ. 2562 ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

23 ได้รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน เร่ือง การพัฒนา
ทักษะการอ่านออกเขียนได้วิชาภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสตูล
วิทยาโดยใช้กระบวนการ  7 Cs Model  ในการ
คัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม 
ประจ าปี 2563 “ระดับภูมิภาค” 

17 กรกฎาคม 2563 ส านักงานเลขาธิการ 
คุรุสภา 

24 ได้รับรางวัลระดับประเทศ การขยายผล
รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อ
ลดปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อเร่ือรัง (NCDs) 
ประจ าปี 2563 

9 กันยายน 2563 
ส านั กงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข 

25 ได้รับรางวัลระดับเ ย่ียมในการขับเคล่ือนศูนย์
ครอบครัวพอเพียงดีเด่นระดับภาคใต้  

27 พฤศจิกายน 
2563 

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

26 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 รางวัล
ขับเคล่ือนพันธกิจศูนย์ครอบครัวพอเพียงด้าน
ประชาธิปไตย ระดับภาคใต้  

27 พฤศจิกายน 
2563 

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

27 ได้ รับราง วัลรอง ชนะ เลิศอัน ดับ  2 ราง วัล
ขับเคล่ือนพันธกิจศูนย์ครอบครัวพอเพียงด้าน
สังคม ระดับภาคใต้  

27 พฤศจิกายน 
2563 

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

28 ได้รับรางวัลระดับดี รางวัลการประกวด cover 
เพลง 77 ดินแดนแสนวิเศษ 

27 พฤศจิกายน 
2563 

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

29 ได้รับรางวัลโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข 16 มกราคม 2564 - ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
- สสส.     - สคล. 
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     ส่วนที่  2 

 
 

  สภำพปัจจุบัน ปัญหำ และควำมต้องกำร 
 

(กำรศึกษำและผลกำรวินิจฉัยองค์กร) 
แนวทางการวิเคราะห์  SWOT และแนวโน้มในอนาคต 
SO     วิเคราะห์ว่า โรงเรียนมีจุดแข็งอะไรและมีโอกาสอะไรท่ีสนับสนุนจุดแข็งนั้น  
ST     วิเคราะห์ว่า โรงเรียนมีอุปสรรคอะไรบ้าง และสามารถใช้จุดแข็งแก้ไขอุปสรรคนั้นได้ 
          อย่างไร  
WO    วิเคราะห์ว่า  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมภายนอกอะไรบ้างท่ีเป็นโอกาสให้แต่มีจุดอ่อน  
          อะไรท่ีท าให้โรงเรียนใช้โอกาสนั้นไม่ได้  
WT    วิเคราะห์ว่า  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมภายนอกอะไรบ้างท่ีเ ป็นอุปสรรคและส่งผล 
          กระทบกับจุดอ่อนของโรงเรียนโดยตรง  
 

กลยุทธ์เชิงรุก                                                      
ขยาย 

พัฒนา 

ส่งเสริม 

สร้าง 

กลยุทธ์เชิงพัฒนำ 
  ส่งเสริม 

  ปรับปรุง 

  เร่งรัด 

 แก้ไข 

 ประสานความร่วมมือ 

กลยุทธ์เชิงตั้งรับ 
ชะลอ 

ปรับปรุง 

ลดต้นทุน 

ลดระยะเวลา 

 

 กลยุทธ์เชิงแก้ปัญหำ 
 ยุบเลิก 

 ถ่ายโอน 

 ควบกิจการ 

 ปรับเปล่ียน

(Re/engineering) 

 

O 
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T 
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ผลกำรวิเครำะห์  SWOT เพ่ือประเมินสถำนภำพของโรงเรียนสตูลวิทยำ 

ระดับ   SO   

โอกำส จดุแข็ง 

1. ท่ีต้ัง สภาพอากาศและสภาพแวดล้อมเอ้ือ          
ต่อการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี 

2. ชุมชน ผู้น าในชุมชนให้ความร่วมมือ                
ในการพัฒนาโรงเรียน 

2. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ 
ดนตรี และกีฬา 

3. ผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับโรงเรียน 
เพื่อพัฒนาโรงเรียน 

3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ 

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่งเสริม 
สนับสนุนการพัฒนาโรงเรียน 

4. ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริต 

5. หน่วยงานต้นสังกัดส่งเสริม สนับสนุน 
การพัฒนาโรงเรียน 

5. ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีวุฒิ/ความรู้
ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ  หมั่นพัฒนา
ตนเอง  เข้ากับชุมชนได้ดีและครูเพียงพอ 

6. ผู้ปกครองมีรายได้ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียน 6. สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการศึกษา
โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 
7. ผู้บริหารมีคุณธรรม  จริยธรรม มีภาวะผู้น า               
และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 

7. ถนน ระยะทางมีความสะดวกในการเดินทาง
มาโรงเรียน 
 

8. สถานศึกษามีการจัดองค์กร  โครงสร้าง  ระบบ
การบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ
ครบวงจร มาตรฐานด้านการเรียนการสอน 
9. สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน 
องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการและองค์กร
ภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้                     
ในชุมชน 

8.  มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 10.  สามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
ท่ีหลากหลาย 
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ผลกำรวิเครำะห์  SWOT เพ่ือประเมินสถำนภำพของโรงเรียนสตูลวิทยำ 

ระดับ   ST  

อุปสรรค จุดแข็ง 

ผู้ปกครองยงัขาดความรู้ความสามารถ                 
ให้ค าแนะน าการเรียนให้กับผู้เรียน 

1. โรงเรียนมีการบริการงานแนะแนว มีระบบครู 
ท่ีปรึกษาท่ีเข้มแข็ง 
2. โรงเรียนมีส่ือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยไว้บริการ
นักเรียนและบุคลากรในการสืบค้นข้อมูล  
3. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศให้กับนักรียนทุกคน 

 
ระดับ WO 

โอกำส จุดอ่อน 
1. ท่ีต้ัง สภาพอากาศและสภาพแวดล้อม               
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนบางส่วนยงัขาดทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

2. ชุมชน ผู้น าในชุมชนให้ความร่วมมือ                 
ในการพัฒนาโรงเรียน 

2. ผู้เรียนบางส่วนยงัขาดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณมีความคิด
สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ 

3. ผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับโรงเรียน                
เพื่อพัฒนาโรงเรียน 

3. ผู้เรียนบางส่วนยงัขาดความรู้และทักษะท่ีจ าเป็น
ตามหลักสูตร 

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่งเสริม 
สนับสนุนการพัฒนาโรงเรียน 

4. ครูส่วนหนึ่งยงัขาดความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ                  

5. สถานศึกษาอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้                             

ท่ีหลากหลาย 

5. สถานศึกษายงัให้การสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาในท้องถ่ินยงัไม่เต็มท่ี 
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ผลกำรวิเครำะห์  SWOT เพ่ือประเมินสถำนภำพของโรงเรียนสตูลวิทยำ 

ระดับ  WT       

อุปสรรค จุดอ่อน 

ผู้ปกครองยงัขาดความรู้ความสามารถให้
ค าแนะน าการเรียนให้กับผู้เรียน 

 ผู้เรียนบางส่วนยงัขาดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณมีความคิด
สร้างสรรค์  คิดไตร่ตรอง  และมีวิสัยทัศน์ 

 
ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 

  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเ ป็นโอกาสต่อการจัดการศึกษา  พบว่า  ด้ำน
พฤติกรรมของลูกค้ำ   (Customer Behavior : C) ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ติดตามการเคล่ือนไหว
ด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียน ส่งผลให้ผู้ปกครองรับรู้และให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของ
โรงเรียนเป็นอย่างดี มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะและมีส่วนร่วมด าเนินงานร่วมกันในการจัด
กิจกรรมของโรงเรียน  ด้ำนกำรเมืองและกฎหมำย  (Political and Legal : P) พบว่า พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เ ปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา องค์การ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาท าให้การจัดการศึกษามีประสิทธิ ภาพ   
นโยบายการกระจายอ านาจทางการศึกษาส่งผลให้โรงเรียนมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 
นโยบายส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต ส่งผลให้ผู้เ รียนได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกัน และมี
คุณภาพ  ด้ำนเศรษฐกิจ (Economic : E) พบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้จากการประกอบอาชีพท่ี
หลากหลาย อาทิ ท าการเกษตร รับจ้าง รับราชการ ประกอบธุรกิจส่วนตัว  ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม  

(Social - cultural : S) พบว่า ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสภาพ
จริง  ชุมชนมีการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี มีภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีหลากหลาย ชุมชนมีการ
คมนาคมสะดวก การส่ือสารรวดเร็วระบบสาธารณูปโภคมีครบทุกด้าน ท าให้นักเ รียนมีคุณภาพชีวิต 
ท่ีดี ในละแวกท่ีต้ังสถานศึกษาจะเป็นท่ีต้ังของหน่วยงานราชการระดับจังหวัด เช่น  ศูนย์การศึกษา
นอกโรงเรียนจังหวัดสตูล ท่ีว่าการอ าเภอเมืองสตูล และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สตูล  เป็นต้น มีการสนับสนุนให้ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินและแหล่งเรียนรู้ภายนอกมามีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอน โรงเรียนเป็นสถานท่ีให้ความรู้และบริการด้านต่าง  ๆ ให้ชุมชนตลอดมา เช่น  
เป็นศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  และเป็นสถานท่ีในการบริการเ ร่ือง
การจัดสอบ การอบรม การจัดกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม  กิจกรรมการแข่งขันกีฬา เสมอมา  
ด้ำนเทคโนโลยี  (Technological : T) ชุมชนมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยส่งผลให้นักเ รียนรับความ รู้
กว้างไกลชุมชน มีแหล่งเรียนรู้ทางด้านสารสนเทศท่ีหลากหลายโรงเรียนสามารถน าข้อสารสนเทศมา
ใช้ในการจัดการศึกษาได้เ ป็นอย่างดี   
   
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษา พบว่า สถานศึกษา
ต้ังอยู่ในเขตเทศบาล ต าบลคลองขุด  อ าเภอเมืองสตูล อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 4 กิโลเมตร  
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ผู้ปกครองในตัวเมืองนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียน โรง เรียนยอดนิยม มากกว่าโรงเรียนประจ าจังหวัด 
โรงเรียนสตูลวิทยา เป็นโรงเรียนประจ าจังหวัดสตูล จัดการศึกษาให้บริการนักเ รียนท้ังจังหวัดสตูล 
และจังหวัดใกล้เคียง นักเรียนท่ีมาเรียนท่ีนี่จึงมาจากทุกอ าเภอในจังหวัดสตูล ผู้ปกครองนักเรียนส่วน
ใหญ่มีฐานะปานกลาง   สภาพครอบครัว โดยท่ัวไปผู้ปกครองมีโอกาสในการดูแลนักเรียนด้านการ
เรียนและด้านความประพฤติน้อย เนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจและสภาพครอบครัว 
        

ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน (Internal Environment) 
  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในท่ีเป็นจุดแข็ง  ด้ำนยุทธศำสตร์ขององค์กำร  (S1: 

Strategy)  พบว่า โรงเรียนมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เ ป้าประสงค์ ท่ีชัดเจน มีการวางแผน  
ก าหนดนโยบาย  โครงการ/กิจกรรมท่ีครอบคลุมตามยุทธศาสตร์โดยอาศัยการมีส่วนร่วม   ด้ำน
โครงสร้ำง  (S2 : Structure)  พบว่า โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารท่ีเป็นระบบ มีการมอบหมาย
งานตามโครงสร้างท่ีชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย   ด้ำนระบบในกำรด ำเนินงำนของ
องค์กำร  (S3 : System) พบว่า โรงเรียนมีกระบวนการบริหารท่ีเ ป็นระบบ มีการการมอบหมายงาน
และแต่งต้ัง ผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน มีการจัดระบบขอบข่ายงาน โดยอาศัยระเบียบต่างๆ ท่ีชัดเจนโดย
เฉพาะงานการเงินการพัสดุ  ท าให้ระบบการบัญชี  การเงิน พัสดุ โปร่งใส ตรวจสอบได้  ด้ำนทักษะ
ของบุคคล  (S4 : Skill) พบว่า บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการจัดการเรียน
การสอน  ด้ำนค่ำนิยมร่วมในองค์กำร  (S5 : Shared  Values) พบว่า บุคลากรมีความตระหนักในการ
ปฏิบัติงานเพื่อมุ่ง สู่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานร่วมกัน    ด้ำนแบบแผนหรือพฤติกรรมกำรบริหำร  
(S6 : Staff)  พบว่า บุคลากรมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการท างาน สาม ารถ
รับผิดชอบงานตามภาระกิจท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีความ
สามัคคีกันในหมู่คณะ  มีความสามารถหลากหลายสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ด้ำน
แบบแผนหรือพฤติกรรมกำรบริหำร  (S7 : Style) พบว่า การจัดรูปแบบระบบการจัดการของผู้บริหาร
มีความชัดเจน  มีการวางแผนการจัดการโดยอาศัยการมีส่วนร่วม และตามโครงสร้างการบริหารท่ีเป็น
ระบบ ผู้บริห ารมีภาวะผู้น าสูง มีวิสัยทัศน์  ใช้หลักธรรมมาภิบาลในการบริหารงานเปิดโอกาส                    
ให้บุคลากรได้ปฏิบัติงานตามความถนัด ความสนใจ 
  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในท่ีเป็นจุดอ่อน  ด้ำนยุทธศำสตร์ขององค์กำร  (S1 : 

Strategy)  พบว่า การด าเนินงานตามภารกิจบางประการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  ซ่ึงขาดการนิเทศ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง   ด้ำนโครงสร้ำง  (S2 : Structure)  พบว่า การมอบหมายงานมีการกระจายงาน
ให้ บุคลากรไม่ท่ัวถึงครอบคลุมในบางงาน  ด้ ำน ทักษะของบุคคล  (S4 : Skill) พบว่า  บุคลากร
บางส่วนขาดความช านาญงานเฉพาะด้าน       
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สรุปผล สถำนภำพของโรงเรียนสตูลวิทยำ   
  ผลการวิเคราะห์สภ าพแวดล้อมภายนอก  พบว่า ปัจจัยท่ี เป็นโอกาส เอ้ือ ต่ อการจัด
การศึกษาของโรงเรียนสตูลวิทยา  คือ ด้านการเมือง ด้านเทคโนโลยีและด้านเศรษฐกิจ และท่ีเ ป็น
อุปสรรค ประกอบด้วย ด้านพฤติกรรมลูกค้า และด้านสังคมฯ และผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายใน  พบว่า   มีปัจจัยท่ีเป็นจุดแข็งทุกด้าน ท้ังด้านยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านระบบ
การด าเนินงานของหน่วยงาน  ด้านทักษะ ความสามารถของหน่วยงาน  ด้านค่านิยมร่วมขององค์การ  
ด้านบุคลากร  และด้านรูปแบบบริหารจัดการองค์การ  
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    ส่วนที่ 3 
 

 ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 
 

  โรงเ รียนสตูลวิทยาเป็นสถานศึกษาท่ีมุ่ง จัดการศึกษาตามพระราช บัญญั ติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยโรงเ รียนได้ก าหนด  ปรัชญาและอุดมการณ์  วิสัยทัศน์  พันธ กิจ เป้าหมาย 
และทิศทางการจัดการศึกษา ดังนี้  
  
ปรัชญำโรงเรียน 
 

  วินัย  สามัคคี   อดทน  หมั่นเพียร 
 

  ควำมหมำย 
  วินัย     การด ารงตนให้อยู่ในระเบียบ  แบบแผน  ข้อบังคับ เพื่อให้อยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนได้ 
  สำมัคคี  การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ด้วยดี มีสมานฉันท์ มีความปรองดองกัน ท้ังช่วยเหลือ
เก้ือกูลและบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนด้วย 
  อดทน    การด ารงตน ให้อยู่รอดได้  แม้ต กอยู่ในภาวะทุกข์ยากท้ังกายและจิตใจก็ไม่
ท้อถอย  สามารถยืนหยดัต่อสู้กับความยากล าบาก ความตรากตร าและความเจ็บใจได้ 
  หม่ันเพียร  มีความขยนัขันแข็งในการปฏิบัติหน้าท่ีการงาน  โดยอาศัยความฉลาดและ
รอบคอบเป็นท่ีต้ัง ไม่ลดละความพยายาม ไม่ทอดท้ิงหน้าท่ีความรับผิดชอบของตน 
 
คติพจน์ 
 

  วิริเยน  ทุกข   มจเจติ   “ คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร ” 
 
วิสัยทัศน์โรงเรียนสตูลวิทยำ (Vision) 
               โรงเรียนสตูลวิทยาเป็นองค์กรชั้นน า  บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ จัดการเรียนการสอน
เทียบเคียงมาตรฐานสากล นักเ รียนมีศักยภาพเป็นพลโลก บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
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พันธกิจ (Mission) 
 1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามหลักสูตรการศึกษา   ข้ันพื้นฐาน สู่มาตรฐานสากล 
 2.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
 3.  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม บนพื้นฐานของหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
 4.  พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพในศตวรรษท่ี 21  
 5.  ส่งเสริมการบริหารจัดการของสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล 

 6.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิทัศน์ และส่ิงแวดล้อม ให้มีความปลอดภัย สวยงาม และเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
 7.  ส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายท้ังใน และต่างประเทศให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
 

 

เป้ำประสงค์ (Goals) 
 1.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและมีศักยภาพเป็นพลโลก  
 2.  ผู้เรียนมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม บนพื้นฐานของหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาหลากหลายและเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
 4.  ครูมีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   
 5.  โรงเรียนมีการบริหารจัดการ ด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 6.  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ ภูมิทัศน์ และส่ิงแวดล้อมท่ีสวยงาม ปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้  
 7.  โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายท้ังในและต่างประเทศท่ีส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา   

 
  อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
 

  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และจิตสาธารณะ  
 
  เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
 

  กิจกรรมเด่น   เน้นคุณธรรม  สร้างสรรค์เทคโนโลยี 
     

จุดเน้นกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
         1. มุ่ง เน้นพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน โดยจ านวนผู้เรียนท่ีได้ผลการเรียนไม่ต ่ากว่าระดับ 2 
หรือได้คะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 60  ในแต่ละรายวิชาจ านวนร้อยละ 65  ข้ึนไป และผลการทดสอบ
ระดับชาติเพิ่มข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 3  
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  2.  มุ่ง เน้นการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมนักเ รียนให้ได้รับการพัฒนาตาม
ความต้องการและความถนัด (ศิลปะ ดนตรี กีฬา นาฏศิลป์)  
  3.  มุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ  
  4.  มุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  5.  มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนและบุคลากรด้านภาษาเพื่อการส่ือสาร 
  6.  มุ่งเน้นส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
 
กลยุทธ์ โรงเรียนสตูลวิทยำ 

  กลยุทธ์ท่ี 1  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี 21  เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพสู่ความเป็นสากล 
  กลยุทธ์ท่ี 2  ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมท่ีปลูกฝังผู้เรียน ให้มีระเบียบ
วินัย คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ 
การปฏิบัติ 
  กลยุทธ์ท่ี 3  พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายเทียบเคียงมาตรฐานสากล เพื่อให้
ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ท่ี 4  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้เป็นผู้น าทางวิชาการ มีสมรรถนะทางวิชาชีพ มีจิต
วิญญาณความเป็นครูมีทักษะการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับศตวรรษท่ี 21 
                  กลยุทธ์ท่ี 5  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล และ
การมีส่วนร่วมสู่การเป็นองค์กรชั้นน า 
                  กลยุทธ์ท่ี 6  สร้างและพัฒนาห้องเรียนคุณภาพแหล่งเรียนรู้ส่ือการเรียนการสอนระบบ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อมท่ีสวยงามปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
  กลยุทธ์ท่ี 7  สร้างและพัฒนาเครือข่ายท้ังในและต่างประเทศร่วมแลกเปล่ียน 
เรียนรู้ทางด้านวิชาการ สังคม ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
  กลยุทธ์ท่ี 8  นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลวิจัยและพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโรงเรียนสตูลวิทยำ  

มำตรฐำนท่ี 1 :  คุณภำพของผู้เรียน                                                                             
  1.1  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน                                                                            

            1)  ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
        2)  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน  
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
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             3)  ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
      4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
      5)  มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
      6)  มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  

 1.2  คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
      1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  

                    2)  ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
                   3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
                   4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มำตรฐำนท่ี 2 : กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
        2.1)  การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
        2.2)  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
        2.3)  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
                   2.4)  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
       2.5)  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ       
       2.6)  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ 
เรียนรู้ 

มำตรฐำนท่ี 3 :  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
      3.1)  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตได้ 
      3.2)  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
      3.3)  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
                  3.4)  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
                  3.5)  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู้           
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มำตรฐำนกำรประเมินโรงเรียนพระรำชทำน  
ด้ำนท่ี 1 คุณภำพนักเรียน 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ ทางวิชาการ 
1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์                                                       

ด้ำนท่ี 2 กำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร 
  2.1  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  2.2  การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
   2.3  ส่ือ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ 
  2.4  ระบบการวัดและประเมินผล 
ด้ำนท่ี 3  กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
  3.1  ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
  3.2  การพัฒนาองค์กร 
          3.3  เทคโนโลยีและการส่ือสารเพื่อการศึกษา 
  3.4  ระบบการประกันคุณภาพภายใน 
                   3.5  ระบบข้อมูลสารสนเทศ 
ด้ำนท่ี 4  กำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
  4.1  การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
  4.2  การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
                   4.3  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
                   4.4  การน าผลการประเมินไปใช้ 
ด้ำนท่ี 5 ควำมดีเด่นของสถำนศึกษำ 
  5.1  โครงการ/กิจกรรมดีเด่นของสถานศึกษา 
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ส่วนที่ 4 
 
 

กำรบริหำรกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ 
 

 

กลยุทธ์ท่ี 1 :  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพสู่ความเป็นสากล    

เป้ำประสงค์ 
มำตรฐำนกำรศึกษำ                       

โรงเรียนสตูลวิทยำ 

เป้ำหมำยของโรงเรียน 

มำตรฐำนสำกล 

 

กิจกรรม 
 

โครงกำร 

 ผู้เรียนมีคุณภาพ 
ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน                      
และมีศักยภาพ              
เป็นพลโลก  
 
 
 
 
 
 
 
 

มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพของ

ผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ ทางวิชาการ                    
ของผู้เรียน 
  1) มีความสามารถในการอ่าน 
เขียน การส่ือสาร และการคิด
ค านวณ 

 2) มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

 5) มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน                   
ตามหลักสูตรสถานศึกษา   

ผู้เรียนมีศักยภำพเป็นพล

โลก 

1. เป็นเลิศวิชาการ 

2. ส่ือสารได้อย่างน้อย 2 
ภาษา 

3. ล ้าหน้าทางความคิด 

4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 

5. ร่วมกันรับผิดชอบต่อ
สังคมโลก 

กิจกรรม  
- การจัดนิทรรศการผลงานนักเรียน และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

- การตอบปัญหาวิชาการของนักเรียนประถมศึกษา 

- การแสดงผลงานของนักเรียนบนเวที 

- การแสดงนิทรรศการโครงงานของนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ 

โครงการ เปิดโลกวิชาการ 

เปิดบ้านบานบุรี “ STW  Open 

House”  

 

กิจกรรม   

- แข่งขันทักษะทางวิชาการ วิชาชีพงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

- การแข่งขันในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

- การแข่งขันทักษะทางวิชาการอ่ืนๆ 

โครงการ พัฒนาศักยภาพ
นักเรียน 

 

กิจกรรม :  การจัดการเรียนการสอนแบบ EIS โครงการ โรงเรียน  EIS   
(English for Integrated Study) 
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กลยุทธ์ท่ี 1  (ต่อ)  

เป้ำประสงค์ 
มำตรฐำนกำรศึกษำ                       
โรงเรียนสตูลวิทยำ 

เป้ำหมำยของโรงเรียน 
มำตรฐำนสำกล 

 

กิจกรรม 
 

โครงกำร 

 ผู้เรียนมีคุณภาพ 
ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน
และมีศักยภาพ 
เป็นพลโลก  
 

มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพของ

ผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 
 1) มีความสามารถในการอ่าน 
เขียน การส่ือสาร และการคิด
ค านวณ 

 2) มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

5) มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน                   
ตามหลักสูตรสถานศึกษา   

ผู้เรียนมีศักยภำพเป็นพลโลก 

1. เป็นเลิศวิชาการ 

2. ส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา 

3. ล ้าหน้าทางความคิด 

4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 

5. ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม
โลก 

กิจกรรม 

- จัดท าข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาผล
การเรียนของนักเรียน 

- ติดตามผลการเรียนนักเรียนด้วยการเฝ้าระวัง
ผลการเรียน 0, ร, มส และ มผ 

โครงการ แก้ปัญหาการติด 0, ร, 

มส ของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์  
ESPRA Model 
 

กิจกรรม 

- คัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 

- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทีม่ีความต้องการพิเศษ 

- ลงทะเบียนนักเรียนทีม่ีความต้องการพิเศษ             
ในระบบโปรแกรมสารสนเทศ SET 

โครงการ พัฒนาศักยภาพ 

การเรียนรวม 

 

กิจกรรม 

- การเตรียมความพร้อมในการเรียนต่อ                      
ในระดับชั้นที่สูงขึน้ 

- การทดสอบความสามารถทางวิชาการ             
 Pre-Test  (เพชรน ้าหนึ่งสตูลวิทยา) 

โครงการ ส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียนสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

 

กิจกรรม 
- แข่งขันทักษะทางภาษาไทย 
- การแสดงบนเวที 

โครงการ วันภาษาไทยแห่งชาติ  
และวันสุนทรภู่ 
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กลยุทธ์ท่ี 1  (ต่อ)  

เป้ำประสงค์ 
มำตรฐำนกำรศึกษำ                       
โรงเรียนสตูลวิทยำ 

เป้ำหมำยของโรงเรียน 
มำตรฐำนสำกล 

 

กิจกรรม 
 

โครงกำร 

 ผู้เรียนมีคุณภาพ 
ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน
และมีศักยภาพ 
เป็นพลโลก  
 

มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพของ

ผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ ทางวิชาการ                   
ของผู้เรียน 
  1) มีความสามารถในการอ่าน 
เขียน การส่ือสาร และการคิด
ค านวณ 

  2) มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

 5) มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน                   
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ผู้เรียนมีศักยภำพเป็นพลโลก 

1. เป็นเลิศวิชาการ 

2. ส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา 

3. ล ้าหน้าทางความคิด 

4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 

5. ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม
โลก 

กิจกรรม 

- การแข่งขันเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 

- การแข่งขันเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ 

- การแข่งขันเนื่องในเนื่องในวันข้ึนปีใหม่ 
- การแข่งขันเนื่องในเด็กแห่งชาติ 

- การแข่งขันเนื่องในวันครู 

- การแข่งขันเนื่องในแห่งความรัก 

โครงการ ฟัง ดู อ่าน เขียน คิด                
พิชิตรางวัล   
 
 
 

กิจกรรม 

- กิจกรรมน าเสนอและการบริการ 

- กิจกรรมรับสมัคร/คัดเลือกนักเรียน 

โครงการ ส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียนทางด้านดนตรีสากล 

กิจกรรม : ตลาดแห่งการเรียนรู้ 

 

โครงการ ตลาดนัดหนังสือ (ชวน
อ่าน) 

กิจกรรม : อบรมให้ความรู้ตามฐาน Walk Rally 

 

โครงการ พี่ช่วยน้อง คล่องอ่าน
เขียน 

กิจกรรม :  ติว GET 

 

โครงการ พัฒนาการคิดข้ันสูง 

 (การคิดเชื่อมโยง) 
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กลยุทธ์ท่ี 1 (ต่อ) 

เป้ำประสงค์ 
มำตรฐำนกำรศึกษำ                       
โรงเรียนสตูลวิทยำ 

เป้ำหมำยของโรงเรียน 
มำตรฐำนสำกล 

 

กิจกรรม 
 

โครงกำร 

 ผู้เรียนมีคุณภาพ 
ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน
และมีศักยภาพ 
เป็นพลโลก  
 

มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพของ

ผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 
   1) มีความสามารถในการอ่าน 
เขียน การส่ือสาร และการคิด
ค านวณ 

  2) มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

  5) มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน                   
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ผู้เรียนมีศักยภำพเป็นพลโลก 

1. เป็นเลิศวิชาการ 

2. ส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา 

3. ล ้าหน้าทางความคิด 

4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 

5. ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม
โลก 

กิจกรรม  
- แรลลี่ส่งเสริมการอ่าน/สัปดาห์ส่งเสริม 

การอ่าน       
- คืนก าไรสู่ผู้อ่าน 

- หนังสือทรงคุณค่า 

- หรรษาสารานุกรม 

- ตอบดีมีรางวัล 

- ท าดีที่ห้องสมุด 

- เพจเรารักการอ่านผ่านเพจ 

- รักการอ่านผ่านออนไลน์ 

โครงการ ส่งเสริมนิสัยการรัก                
การอ่าน โดยใช้กลยุทธ์ 1  
ป 4 ส   
 
 

กิจกรรม 

- กิจกรรมยอดนักอ่าน 

- หนังสือดีพี่ชวนอ่าน 

- น าหนังสือกลับบ้านชวนแม่อ่านหนังสือ 

โครงการ อ่านเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า                  
กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี   

กิจกรรม 

- กิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาการเขียนบันเทิง
คดีของนักเรียนจากวิทยากร 

- การฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการเขียน    

โครงการ ต้นกล้าวรรณกรรม 
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กลยุทธ์ท่ี 1 (ต่อ) 

เป้ำประสงค์ 
มำตรฐำนกำรศึกษำ                       
โรงเรียนสตูลวิทยำ 

เป้ำหมำยของโรงเรียน 
มำตรฐำนสำกล 

 

กิจกรรม 
 

โครงกำร 

 ผู้เรียนมีคุณภาพ 
ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน
และมีศักยภาพ 
เป็นพลโลก  
 

มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพของ

ผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 
   1) มีความสามารถในการอ่าน 
เขียน การส่ือสาร และการคิด
ค านวณ 

  2) มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

  5) มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน                   
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 

ผู้เรียนมีศักยภำพเป็นพลโลก 

1. เป็นเลิศวิชาการ 

2. ส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา 

3. ล ้าหน้าทางความคิด 

4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 

5. ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม
โลก 

กิจกรรม 
- ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ 
- เรียนรู้ภูมิศาสตร์  
- โลกกว้างทางสังคม 
- วัฒนธรรมไทยสู่อาเซียน 
- ต้นกล้าประชาธิปไตย 
- ซ่อมเสริมลด 0   ร  มส   

โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
(สังคมศึกษา) 
 
 
 
 
 

กิจกรรม  
- สอนเสริมติวโอลิมปิกวิชาการ สาขาคณิตศาสตร์  
- O – NET สู่ชั้นเรียน 

โครงการ MATH GIFTED 

 

กิจกรรม : ติวคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

โครงการ ติวคณิตศาสตร์                           
สู่มหาวิทยาลัย 

กิจกรรม  
- พัฒนาทักษะการคิดและการแก้ปัญหา           
ด้วยกระบวนการ MATH STEM 

- MATH  STEM สู่การน าไปใช้ 

โครงการ MATH STEM                       

เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
และการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ 

กิจกรรม : ค่ายพัฒนาทักษะพื้นฐาน                          
ทางคณิตศาสตร์ 

โครงการ พัฒนาทักษะพื้นฐาน
คณิตศาสตร์ 
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กลยุทธ์ท่ี 1 (ต่อ) 

เป้ำประสงค์ 
มำตรฐำนกำรศึกษำ                       
โรงเรียนสตูลวิทยำ 

เป้ำหมำยของโรงเรียน 
มำตรฐำนสำกล 

 

กิจกรรม 
 

โครงกำร 

 ผู้เรียนมีคุณภาพ 
ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน
และมีศักยภาพ 
เป็นพลโลก  
 

มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพของ

ผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 
   1) มีความสามารถในการอ่าน 
เขียน การส่ือสาร และการคิด
ค านวณ 

   2) มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

  5) มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน                   
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ผู้เรียนมีศักยภำพเป็นพลโลก 

1. เป็นเลิศวิชาการ 

2. ส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา 

3. ล ้าหน้าทางความคิด 

4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 

5. ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม
โลก 

กิจกรรม 
- เรียนเสริมเพิ่มความรู้- ห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ 

- แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ EP/MEP Open House 

- ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

- พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนตาม
กรอบ CEFR 

- ค่ายทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างประเทศ 

โครงการ จัดการเรียนการสอน              
ตามหลักสูตร กระทรวง 
ศึกษาธิการ  เป็นภาษาอังกฤษ 
(Mini English Program) 

กิจกรรม 

- เรียนเสริม เพิ่มความรู้ 

- ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ออนไลน์                 
โดย อพวช. 
- อบรม CODDING และการออกแบบ Graphic 

- ค่ายภาษาอังกฤษบูรณาการวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 

- ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

- Enjoy Science Math บูรณาการความรู้วิทย์ คณิต 
สู่อาชีพในชุมชน 

โครงการ ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ตามแนวทาง สสวท. 
และ สอวน. 
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กลยุทธ์ท่ี 1 (ต่อ) 

เป้ำประสงค์ 
มำตรฐำนกำรศึกษำ                       
โรงเรียนสตูลวิทยำ 

เป้ำหมำยของโรงเรียน 
มำตรฐำนสำกล 

 

กิจกรรม 
 

โครงกำร 

 ผู้เรียนมีคุณภาพ 
ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน
และมีศักยภาพ 
เป็นพลโลก  
 

มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพของ

ผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 
   1) มีความสามารถในการอ่าน 
เขียน การส่ือสาร และการคิด
ค านวณ 

  2) มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

  5) มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน                   
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 

ผู้เรียนมีศักยภำพเป็นพลโลก 

1. เป็นเลิศวิชาการ 

2. ส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา 

3. ล ้าหน้าทางความคิด 

4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 

5. ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม
โลก 

กิจกรรม 

- เรียนเสริม เติมวิชาการ 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการค านวณ 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ 

- สัมมนาโครงงานฯ 

- ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

โครงการ ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย : SMTE 
 

กิจกรรม : การแข่งขันโต้วาที โครงการ โต้วาทีสุขศึกษา 
กิจกรรม : แข่งขันตอบปัญหา 
 

โครงการ แข่งขันตอบปัญหา                   
สุขศึกษา 

กิจกรรม :  ออมวันละนิด ชีวิตพอเพียง โครงการ ธนาคารโรงเรียน 

กิจกรรม 

- Reading Aloud Clinic 

- แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษและภาษา
ตะวันออก 

โครงการ พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
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กลยุทธ์ท่ี 1 (ต่อ) 

เป้ำประสงค์ 
มำตรฐำนกำรศึกษำ                       
โรงเรียนสตูลวิทยำ 

เป้ำหมำยของโรงเรียน 
มำตรฐำนสำกล 

 

กิจกรรม 
 

โครงกำร 

 ผู้เรียนมีคุณภาพ 
ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน
และมีศักยภาพ 
เป็นพลโลก  
 

มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพของ

ผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 
   1) มีความสามารถในการอ่าน 
เขียน การส่ือสาร และการคิด
ค านวณ 

  2) มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

  5) มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน                   
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 

ผู้เรียนมีศักยภำพเป็นพลโลก 

1. เป็นเลิศวิชาการ 

2. ส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา 

3. ล ้าหน้าทางความคิด 

4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 

5. ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม
โลก 

กิจกรรม 

-ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม
ตะวันตกสู่สากล (English & Culture Camp)  

-  แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษและภาษา
ตะวันออก 

-  พัฒนาส่ือและนวัตกรรมท่ีใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 

- High Scores 

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศสู่
มาตรฐานสากล 
 

กิจกรรม 

- ค่าย  3  ภาษา 

- ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

- วัดระดับความรู้ทางภาษาเกาหลี (TOPIK) 

- วัดระดับความรู้ทางภาษาจีน (HSK) 

- ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน                                        

- โชคดีนะพี่ ต้ังใจเรียนนะน้อง                                         

- ภาษามลายูสู่ชุมชน 

โครงการ ห้องเรียนภาษา
ตะวันออก 
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มำตรฐำนสำกล 

 

กิจกรรม 
 

โครงกำร 

 ผู้เรียนมีคุณภาพ 
ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน
และมีศักยภาพ 
เป็นพลโลก  
 

มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพของ

ผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 
   1) มีความสามารถในการอ่าน 
เขียน การส่ือสาร และการคิด
ค านวณ 

  2) มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

  5) มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน                   
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 

ผู้เรียนมีศักยภำพเป็นพลโลก 

1. เป็นเลิศวิชาการ 

2. ส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา 

3. ล ้าหน้าทางความคิด 

4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 

5. ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม
โลก 

กิจกรรม 

- ดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิกวิชาการ 

- ติวข้อสอบวิทยาศาสตร์ PAT2 แนวใหม่สู่
มหาวิทยาลัย 

- อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคปฏิบัติการพื้นฐาน
ทางชีวเคมี 

โครงการ พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 

กิจกรรม 

- ฟิสิกส์สัประยุทธ์ 
- ปรับทัศนคติทางฟิสิกส์ 

โครงการ ศักยภาพทางฟิสิกส์ 

กิจกรรม : CONC CHEM โครงการ CONC CHEM 

กิจกรรม : นักวิจัยส่ิงแวดล้อม โครงการ นักวิจัยส่ิงแวดล้อม 

กิจกรรม 

- กิจกรรมชุมนุม   - IS Day                
โครงการ ส่งเสริมความสามารถ
นักเรียนสู่การเป็นพลโลก 

กิจกรรม : เพาะเล้ียงเนื้อเย่ือท้องถ่ิน โครงการ เพาะเล้ียงเนื้อเย่ือ
ท้องถ่ินระดับมัธยมศึกษา 

กิจกรรม : ติวโอลิมปิกวิชาการ โครงการ พิชิตโอลิมปิกชีววิทยา 
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เป้ำประสงค์ 
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โรงเรียนสตูลวิทยำ 

เป้ำหมำยของโรงเรียน 
มำตรฐำนสำกล 

 

กิจกรรม 
 

โครงกำร 

 ผู้เรียนมีคุณภาพ 
ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน
และมีศักยภาพ 
เป็นพลโลก  
 

มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพของ

ผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 
   1) มีความสามารถในการอ่าน 
เขียน การส่ือสาร และการคิด
ค านวณ 

  2) มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

  5) มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน                   
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 

ผู้เรียนมีศักยภำพเป็นพลโลก 

1. เป็นเลิศวิชาการ 

2. ส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา 

3. ล ้าหน้าทางความคิด 

4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 

5. ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม
โลก 

กิจกรรม : ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางด้าน
คอมพิวเตอร์ 

โครงการ ส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพทางด้านคอมพิวเตอร์
ของนักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา 
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กลยุทธ์ท่ี 1 (ต่อ) 

เป้ำประสงค์ 
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โรงเรียนสตูลวิทยำ 

เป้ำหมำยของโรงเรียน 
มำตรฐำนสำกล 

 

กิจกรรม 
 

โครงกำร 

 ผู้เรียนมีคุณภาพ 
ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน
และมีศักยภาพ 
เป็นพลโลก  
 

มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพของ

ผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 
 3) มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 
 4) มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การส่ือสาร 

  6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน  
และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

ผู้เรียนมีศักยภำพเป็นพล

โลก 

1. เป็นเลิศวิชาการ 

2. ส่ือสารได้อย่างน้อย 2 
ภาษา 

3. ล ้าหน้าทางความคิด 

4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 

5. ร่วมกันรับผิดชอบต่อ
สังคมโลก 

กิจกรรม  
- การจัดนิทรรศการผลงานนักเรียนและกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 

- การตอบปัญหาวิชาการของนักเรียนประถมศึกษา 

- การแสดงผลงานของนักเรียนบนเวท ี

- การแสดงนิทรรศการโครงงานของนักเรียนห้องเรียน
พิเศษ 

โครงการ เปิดโลกวิชาการเปิด
บ้านบานบุรี “ STW  Open House”  
 
 
 
 

กิจกรรม  

- ค่ายคณิตศาสตร์บูรณาการ 

- เรียนรู้บูรณาการสู่โครงงานคณิตศาสตร์ 

โครงการ คณิตศาสตร์บูรณาการ             
สู่ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 

กิจกรรม   
- ฝึกทักษะและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ 
- ฝึกปฏิบัติเทคนิคการวาดภาพ การพิมพ์ภาพ  ท าผ้ามัด
ย้อมสีธรรมชาติและสีเคมี 

โครงการ PIPE  (ฝึกปฏิบัติ                 
บูรณาการความรู้ มีส่วนร่วม  
ทัศนศิลป์-นาฏศิลป์สู่ชุมชน) 

กิจกรรม : ตลาดนัดอาชีพ 
 

โครงการ ตลาดนัดอาชีพ
โครงงาน อาชีพทางธุรกิจ 

กิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ยางพารา
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

โครงการส่งเสริมอาชีพผลิตภัณฑ์
ยางพาราสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน
และมีศักยภาพ 
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มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพของ

ผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 
 3) มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 
 4) มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การส่ือสาร 

  6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน  
และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

ผู้เรียนมีศักยภำพเป็นพล

โลก 

1. เป็นเลิศวิชาการ 

2. ส่ือสารได้อย่างน้อย 2 
ภาษา 

3. ล ้าหน้าทางความคิด 

4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 

5. ร่วมกันรับผิดชอบต่อ
สังคมโลก 

กิจกรรม : STEM Education โครงการ STEM Education 
 

กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพทางด้านคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านคอมพิวเตอร์ของ
นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา 

 

กิจกรรม :  นักวิจัยส่ิงแวดล้อม 

 

โครงการ นักวิจัยส่ิงแวดล้อม 

กิจกรรม :  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โครงการ กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 

 
กิจกรรม 

- กิจกรรมชุมนุม 

- IS Day 

 

โครงการ ส่งเสริมความสามารถ
นักเรียนสู่การเป็นพลโลก 
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กลยุทธ์ท่ี 1 (ต่อ) 

เป้ำประสงค์ 
มำตรฐำนกำรศึกษำ                       
โรงเรียนสตูลวิทยำ 

เป้ำหมำยของโรงเรียน 
มำตรฐำนสำกล 

 

กิจกรรม 
 

โครงกำร 

 ผู้เรียนมีคุณภาพ 
ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน
และมีศักยภาพ 
เป็นพลโลก  
 

มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพของ

ผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 
  3) มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 
 4) มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การส่ือสาร 

  5) มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน                   
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

  6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน 

และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

ผู้เรียนมีศักยภำพเป็นพลโลก 

1. เป็นเลิศวิชาการ 

2. ส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา 

3. ล ้าหน้าทางความคิด 

4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 

5. ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม
โลก 

กิจกรรม  
- อบรมพัฒนาศักยภาพ อย.น้อย  บูรณาการ            
น าความรู้สู่ชุมชน 

- การเฝ้าระวัง  ติดตาม  สอดส่อง 

- การแข่งขันทักษะ (บูรณาการ) 
 การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 

- คลินิกสุขภาพ “อย.น้อย” ลดอ้วน ลดโรค 

- อย.น้อย   เดินตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง  
“ศาสตร์พระราชา” 

- ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ 

โครงการ การคุ้มครองสิทธิ
ผู้บริโภคบูรณาการการเรียนรู้สู่
โรงเรียนเครือข่ายและชุมชน 

กิจกรรม 

- ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ออนไลน์  โดย อพวช. 
- อบรม CODDING และการออกแบบ Graphic 

- ค่ายภาษาอังกฤษบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

- ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

- Enjoy Science Math บูรณาการความรู้วิทย์ คณิต 

 สู่อาชีพในชุมชน 

โครงการ ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ตามแนวทาง สสวท. 
และ สอวน. 
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กลยุทธ์ท่ี 1 (ต่อ) 

เป้ำประสงค์ 
มำตรฐำนกำรศึกษำ                       
โรงเรียนสตูลวิทยำ 

เป้ำหมำยของโรงเรียน 
มำตรฐำนสำกล 

 

กิจกรรม 
 

โครงกำร 

 ผู้เรียนมีคุณภาพ 
ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน
และมีศักยภาพ 
เป็นพลโลก  
 

มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพของ

ผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ ทางวิชาการ 
ของผู้เรียน 
  3) มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 
 4) มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การส่ือสาร 

  5) มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน                   
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

  6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน  
และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

ผู้เรียนมีศักยภำพเป็นพล

โลก 

1. เป็นเลิศวิชาการ 

2. ส่ือสารได้อย่างน้อย 2 
ภาษา 

3. ล ้าหน้าทางความคิด 

4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 

5. ร่วมกันรับผิดชอบต่อ
สังคมโลก 

กิจกรรม 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการค านวณ 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ 

- สัมมนาโครงงานฯ    - ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

โครงการ ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย : SMTE 
 

กิจกรรม 
- ห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ 

- แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ EP/MEP Open House 

- ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

- ค่ายทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างประเทศ 

โครงการ จัดการเรียนการสอน              
ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ (Mini English 
Program) 

กิจกรรม 

- ค่าย  3  ภาษา 

- วัดระดับความรู้ทางภาษาเกาหลี (TOPIK) 

- วัดระดับความรู้ทางภาษาจีน (HSK) 

- ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน                                        

- ภาษามลายูสู่ชุมชน 

โครงการ ห้องเรียนภาษา
ตะวันออก 
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กลยุทธ์ท่ี 2 : ส่งเสริมการจัดกระบวนการเ รียนรู้และกิจกรรมท่ีปลูกฝังผู้เ รียน ให้มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์  โดยน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

เป้ำประสงค์ 
มำตรฐำนกำรศึกษำ                       

โรงเรียนสตูลวิทยำ 

เป้ำหมำยของโรงเรียน 

มำตรฐำนสำกล 

 

กิจกรรม 
 

โครงกำร 

ผู้เรียนมีวินัย  
มีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม 
ท่ีดีงาม บนพื้นฐาน
ของหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพของ

ผู้เรียน 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

   1) การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด  

   2) ความภูมิใจในท้องถ่ิน 
และความเป็นไทย 

   3) การยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

  4) สุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม 
 

ผู้เรียนมีศักยภำพเป็นพลโลก 

- ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 

-ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม
โลก 

กิจกรรม  
- งานบริการรวบรวมข้อมูล  

- งานบริการสนเทศ 

- งานบริการให้ค าปรึกษา 

- งานบริการวางตัวบุคคล 

- งานบริการติดตามผลและประเมินผลนักเรียน 

โครงการ พัฒนาศักยภาพนักเรียน
ด้วยงานแนะแนว  
 
 

 

กิจกรรม 

- รับนักเรียนใหม่  ม.1 และ  ม.4 

- ยินดีกับนักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษา ม.3 และ ม.6  
 

โครงการ ยินดีกับช่อบานบุรี  

สตูลวิทยา 

 

กิจกรรม 

- กิจกรรมชุมนุม 

- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 

- IS Day        - กิจกรรมรักษ์ถ่ินใต้                   

โครงการ ส่งเสริมความสามารถ
นักเรียนสู่การเป็นพลโลก 

 

กิจกรรม : คุณธรรมน าชีวิต  โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 
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กลยุทธ์ท่ี 2 : ส่งเสริมการจัดกระบวนการเ รียนรู้และกิจกรรมท่ีปลูกฝังผู้เ รียน ให้มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์  โดยน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

เป้ำประสงค์ 
มำตรฐำนกำรศึกษำ                       

โรงเรียนสตูลวิทยำ 

เป้ำหมำยของโรงเรียน 

มำตรฐำนสำกล 

 

กิจกรรม 
 

โครงกำร 

ผู้เรียนมีวินัย  
มีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม 
ท่ีดีงาม บนพื้นฐาน
ของหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพของ

ผู้เรียน 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

  1) การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด  

  2) ความภูมิใจในท้องถ่ิน 
และความเป็นไทย 

  3) การยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง                  
และหลากหลาย 

  4) สุขภาวะทางร่างกาย                     
และจิตสังคม 
 

ผู้เรียนมีศักยภำพเป็นพลโลก 

- ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 

-ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม
โลก 

กิจกรรม 
- พี่สอนน้อง 

- STW STOP CORRUPTION 

- ละครต่อต้านยาเสพติด (วันงดสูบบุหร่ีโลก วันต่อต้าน
ยาเสพติดโลก)   
- ละครรักเมื่อพร้อม (วันลอยกระทง) 
- แข่งขันตอบปัญหายาเสพติด 

- ประกวดโปสเตอร์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  

- ประกวดเพลงรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 

- ประกวดบทกลอนตา้นยาเสพติด 

- ประกวด Dancercise ต้านยาเสพตดิ 

- ประกวดผลิตภัณฑ์ TO BE DIY 

- ประกวด ส่ือสร้างสรรค์ต้านยาเสพติด  

- แข่งกีฬาพื้นบ้าน ต้านยาเสพติด  

- STW To Be Number One kids จิตอาสา 

(สืบสาน รักษา ต่อยอด) 
- ร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE Dancercise 

จังหวัดสตูล 

โครงการ STW  TO  BE  NUMBER  
ONE 
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กลยุทธ์ท่ี 2 : ส่งเสริมการจัดกระบวนการเ รียนรู้และกิจกรรมท่ีปลูกฝังผู้เ รียน ให้มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ โดยน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

เป้ำประสงค์ 
มำตรฐำนกำรศึกษำ                       

โรงเรียนสตูลวิทยำ 

เป้ำหมำยของโรงเรียน 

มำตรฐำนสำกล 

 

กิจกรรม 
 

โครงกำร 

ผู้เรียนมีวินัย  
มีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม 
ท่ีดีงาม บนพื้นฐาน
ของหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพของ

ผู้เรียน 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

  1) การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด  

  2) ความภูมิใจในท้องถ่ิน 
และความเป็นไทย 

  3) การยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง                  
และหลากหลาย 

  4) สุขภาวะทางร่างกาย                     
และจิตสังคม 
 

ผู้เรียนมีศักยภำพเป็นพลโลก 

- ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 

-ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม
โลก 

- เสียงตามสายใน ร.ร.และ ถ่ายทอดสดผ่านเพจ
ชมรมฯ 

-ระดมทุน (ขายและรับสกรีนเส้ือทูบี) 
- จัดนิทรรศการและเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 

-ประกวด STW TO BE NUMBER ONE IDOL 

-ประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL จ.สตูล 

- จัดต้ังชุมนุมทูบีฯสร้างอาชีพ 

- ค่ายเสริมศักยภาพแกนน าทูบีนัมเบอร์วัน และ
อาสาศูนย์เพื่อนใจ  

- คัดกรองกลุ่มเส่ียงยาเสพติด/ประเมิน EQ 

- อบรมต้นกล้าทูบีฯ บานบุรีช่อใหม่ 
- อบรมต้นกล้าทูบี บานบุรีก้านแข็ง (ใครติดยายก
มือข้ึนเป้าหมาย) /เย่ียมทัณฑสถาน 

- อบรมกุลสตรี (รักเมื่อพร้อม) 
- ประชุมเชิงปฏิบัติงาน ทบทวนบทบาทหนา้ที่
คณะกรรมการชมรม  และอาสาสมัครศูนย์  เพื่อนใจ 

 

โครงการ STW  TO  BE  NUMBER  
ONE 
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เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

เป้ำประสงค์ 
มำตรฐำนกำรศึกษำ                       

โรงเรียนสตูลวิทยำ 

เป้ำหมำยของโรงเรียน 

มำตรฐำนสำกล 

 

กิจกรรม 
 

โครงกำร 

ผู้เรียนมีวินัย  
มีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม 
ท่ีดีงาม บนพื้นฐาน
ของหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพของ

ผู้เรียน 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

 1) การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด  

 2) ความภูมิใจในท้องถ่ิน 
และความเป็นไทย 

 3) การยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง                  
และหลากหลาย 

 4) สุขภาวะทางร่างกาย                     
และจิตสังคม 
 

ผู้เรียนมีศักยภำพเป็นพลโลก 

- ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 

-ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม
โลก 

- กิจกรรม ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา 

พัฒนา EQ 

- ศึกษาดูงานรวมพลคนทูบีฯ  

- เข้าประกวดชมรมดีเด่นฯระดับภาค 

- เย่ียมโรงเรียนเครือข่ายเก่า  3 โรงเรียน 

- เย่ียมโรงเรียนเครือข่ายใหม่ 3 โรงเรียน 
- จัดประกวดวงดนตรี Folk song TO BE NUMBER ONE  

ต้านยาเสพติด 

- จัดตั้งกองทุน STW TO BE NUMBER ONE 

โครงการ STW  TO  BE  NUMBER  
ONE 

 

 
 

 
 

 

กิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ นักพูดประชาสัมพันธ์ 
รุ่นจ๋ิว 

กิจกรรม   
- มอบทุนเสมอภาค 

- สร้างแกนน านักเรียนทุนเสมอภาค 

ในการฝึกทักษะอาชีพ 

โครงการ ส่งเสริมงานและทักษะ
นักเรียนทุนเสมอภาค   
 

กิจกรรม : ตลาดแห่งการเรียนรู้ 

 
โครงการ ตลาดนัดหนังสือ                 
(ชวนอ่าน) 
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เป้ำประสงค์ 
มำตรฐำนกำรศึกษำ                       

โรงเรียนสตูลวิทยำ 

เป้ำหมำยของโรงเรียน 

มำตรฐำนสำกล 

 

กิจกรรม 
 

โครงกำร 

ผู้เรียนมีวินัย 
 มีคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม 
ท่ีดีงาม บนพื้นฐาน
ของหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพของ

ผู้เรียน 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

  1) การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด  

  2) ความภูมิใจในท้องถ่ิน 
และความเป็นไทย 

 3) การยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

  4) สุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม 

ผู้เรียนมีศักยภำพเป็นพลโลก 

- ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 

-ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม
โลก 

กิจกรรม   
- บูรณาการความรู้ มีส่วนร่วม สู่ชุมชน 

- ระบ ามัดยอ้ม (บูรณาการองค์ความรู้ระหว่าง
สาระนาฏศิลป์และทัศนศิลป์) 

โครงการ PIPE  (ฝึกปฏิบัติ                 
บูรณาการความรู้ มีส่วนร่วม  
ทัศนศิลป์-นาฏศิลป์สู่ชุมชน) 
 

กิจกรรม : อบรมให้ความรู้ตามฐาน Walk Rally 

 

โครงการ พี่ช่วยน้อง คล่องอ่าน
เขียน 

กิจกรรม  
- อบรมพัฒนาศักยภาพ อย.น้อย  บูรณาการ            
น าความรู้สู่ชุมชน 

- การเฝ้าระวัง  ติดตาม  สอดส่อง 

- การแข่งขันทักษะ (บูรณาการ) 
 การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 

- คลินิกสุขภาพ “อย.น้อย” ลดอ้วน ลดโรค 

- อย.น้อย   เดินตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง  
“ศาสตร์พระราชา” 

- ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ 

โครงการ การคุ้มครองสิทธิ
ผู้บริโภคบูรณาการการเรียนรู้สู่
โรงเรียนเครือข่ายและชุมชน 
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เป้ำประสงค์ 
มำตรฐำนกำรศึกษำ                       

โรงเรียนสตูลวิทยำ 

เป้ำหมำยของโรงเรียน 

มำตรฐำนสำกล 

 

กิจกรรม 
 

โครงกำร 

ผู้เรียนมีวินัย  
มีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม 
ท่ีดีงาม บนพื้นฐาน
ของหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพของ

ผู้เรียน 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

  1) การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด  

  2) ความภูมิใจในท้องถ่ิน 
และความเป็นไทย 

  3) การยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง                  
และหลากหลาย 

  4) สุขภาวะทางร่างกาย                     
และจิตสังคม 
 

ผู้เรียนมีศักยภำพเป็นพลโลก 

- ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 

-ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม
โลก 

กิจกรรม 

- ค่ายกุญแจสู่ความส าเร็จ 

- ค่ายทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในประเทศ 

- สานสัมพันธ์พี่น้อง MEP    - กองทุนการศึกษา 

โครงการ จัดการเรียนการสอน              
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ (Mini English 
Program) 

กิจกรรม :  ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและ
วัฒนธรรมตะวันตกสู่สากล (English & Culture 
Camp)  

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ ภาษา 
ต่างประเทศสู่มาตรฐานสากล 

กิจกรรม :  Reading Aloud Clinic 

 

โครงการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 

กิจกรรม 

- ค่าย  3  ภาษา 

- ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

- ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน                                        

- โชคดีนะพี่ ต้ังใจเรียนนะน้อง                                         

- ภาษามลายูสู่ชุมชน 

โครงการ ห้องเรียนภาษา
ตะวันออก 

 



 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสตูลวิทยา  ปีงบประมาณ  2565 - 2568                                                          55 
 

กลยุทธ์ท่ี 2 : ส่งเสริมการจัดกระบวนการเ รียนรู้และกิจกรรมท่ีปลูกฝังผู้เ รียน ให้มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ โดยน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

เป้ำประสงค์ 
มำตรฐำนกำรศึกษำ                       

โรงเรียนสตูลวิทยำ 

เป้ำหมำยของโรงเรียน 

มำตรฐำนสำกล 

 

กิจกรรม 
 

โครงกำร 

ผู้เรียนมีวินัย  
มีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม 
ท่ีดีงาม บนพื้นฐาน
ของหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพของ

ผู้เรียน 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

  1) การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด  

  2) ความภูมิใจในท้องถ่ิน 
และความเป็นไทย 

  3) การยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง                  
และหลากหลาย 

  4) สุขภาวะทางร่างกาย                     
และจิตสังคม 
 

ผู้เรียนมีศักยภำพเป็นพลโลก 

- ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 

- ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม
โลก 

กิจกรรม 

- ห้องเรียนสีขาว 

- สถานศึกษาปลอดบุหร่ี 

- ตรวจปัสสาวะและสภาพการใช้สารเสพติด 

- ธนาคารความดี 

โครงการ สถานศึกษาสีขาว                 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

กิจกรรม 

- เสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิต 

- พบหมอยาใจ 

โครงการ ยกระดับคุณภาพงาน
กิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารงาน
ท่ัวไป 

กิจกรรม 

- บริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาด 

- จิตใจเข้มแข็งร่างกายแข็งแรง และ ยุว อสม. 

โครงการ ส่งเสริมสุขภาพ 

กิจกรรม 

- ปฏิบัติศาสนกิจทางศาสนาอิสลาม 

- วันพระ 

โครงการ ละหมาดวันศุกร์ 

และวันพระ 

กิจกรรม : - ปฐมนิเทศนักเรียน Spirit  of  STW 

- คนดี ศรี ส.ว. 
โครงการ สานสายใยรัก 
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       เป้ำประสงค์ 
มำตรฐำนกำรศึกษำ                       

โรงเรียนสตูลวิทยำ 

เป้ำหมำยของโรงเรียน 

มำตรฐำนสำกล 

 

กิจกรรม 
 

โครงกำร 

ผู้เรียนมีวินัย  
มีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม 
ท่ีดีงาม บนพื้นฐาน
ของหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพของ

ผู้เรียน 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ของผู้เรียน 

  1) การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด  
  2) ความภูมิใจในท้องถ่ิน 
และความเป็นไทย 

  3) การยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกัน   บนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

 4) สุขภาวะทางร่างกาย และ 

จิตสังคม 
 

ผู้เรียนมีศักยภำพเป็นพลโลก 

- ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 

-ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 

กิจกรรม 

- ระเบียบดีมีวินัย เดินแถวเข้าห้องเรียน 

- เข้าแถวเคารพธงชาติ 

- เข้าแถวรับอาหาร 

- นั่งสมาธิ 
- ระเบียบวินัยในการท้ิงขยะให้เป็นท่ี 

โครงการ ระเบียบดีมีวินัย 

กิจกรรม :  อบรมนักเรียน วินัยจราจร โครงการ วินัยจราจร 

กิจกรรม 

- อบรมนักเรียนแกนน าโครงงานคุณธรรม 

- การประกวดโครงงาน ประกวดห้องเรียน
สวยด้วยมือเรา ประกวดผลงานหลักสูตร ต้าน
ทุจริต  

- เก็บก่อนกลับ 

- หนึ่งคน หนึ่งบัญชี 

โครงการ โรงเรียนคุณธรรม 
โรงเรียนสุจริต 

กิจกรรม : การอบรมลูกเสือจิตอาสา
พระราชทาน 

โครงการ อบรมลูกเสือจิตอาสา
พระราชทาน 
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เป้ำประสงค์ 
มำตรฐำนกำรศึกษำ                       

โรงเรียนสตูลวิทยำ 

เป้ำหมำยของโรงเรียน 

มำตรฐำนสำกล 

 

กิจกรรม 
 

โครงกำร 

ผู้เรียนมีวินัย  
มีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม 
ท่ีดีงาม บนพื้นฐาน
ของหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพของ

ผู้เรียน 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

 1) การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด  

 2) ความภูมิใจในท้องถ่ิน 
และความเป็นไทย 

 3) การยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง                  
และหลากหลาย 

4) สุขภาวะทางร่างกาย                     
และจิตสังคม 
 

ผู้เรียนมีศักยภำพเป็นพลโลก 

- ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 

-ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม
โลก 

กิจกรรม :  ค่ายผู้น าเยาวชนรักการอ่าน  โครงการ ค่ายผู้น าเยาวชนรักการ
อ่าน เพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะ                
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

กิจกรรม  

- ให้ความรู้ เร่ืองประชาธิปไตย 

- เลือกต้ังสภานักเรียน 

- อบรมนักเรียนแกนน า 

- สภานักเรียนแลกเปล่ียนประสบการณ์กับ
โรงเรียนต้นแบบประชาธิปไตย 

โครงการ ส่งเสริมประชาธิปไตย 

กิจกรรม : ส่งเสริมการเรียนรู้  ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้                 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กิจกรรม : กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โครงการ กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 

กิจกรรม : ศึกษาสังเกตและฝึกปฏิบัติการทาง
ดาราศาสตร์ 

โครงการ ศึกษาสังเกตและฝึก
ปฏิบัติการทางดาราศาสตร์ 
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กลยุทธ์ท่ี 2 : ส่งเสริมการจัดกระบวนการเ รียนรู้และกิจกรรมท่ีปลูกฝังผู้เ รียน ให้มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์  โดยน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

เป้ำประสงค์ 
มำตรฐำนกำรศึกษำ                       
โรงเรียนสตูลวิทยำ 

เป้ำหมำยของโรงเรียน 
มำตรฐำนสำกล 

 

กิจกรรม 
 

โครงกำร 

ผู้เรียนมีวินัย  
มีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม 
ท่ีดีงาม บนพื้นฐาน
ของหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพของ
ผู้เรียน 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ของผู้เรียน 

  1) การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด  
  2) ความภูมิใจในท้องถ่ิน 
และความเป็นไทย 

  3) การยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกัน บนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

  4) สุขภาวะทางร่างกาย และ
จิตสังคม 
 

ผู้เรียนมีศักยภำพเป็นพลโลก 

- ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 

-ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 

กิจกรรม  
- อ าลาบานบุรี 
- รับขวัญน้องใหม่ 
- วันไหว้ครูและมุทิตาจิต 

โครงการ คารวะธรรม 

กิจกรรม 

- STW  GOT TALENT 
 

โครงการ สามัคคีธรรม 

กิจกรรม 

-วันข้ึนปีใหม่ 
-พี่สอนน้อง 

-STOP  CORUPTION 

โครงการ ปัญญาธรรม 

กิจกรรม : วินัยเชิงบวก โครงการ วินัยเชิงบวก 

กิจกรรม : บวรธรรม โครงการ บวรธรรม 
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กลยุทธ์ท่ี 2 : ส่งเสริมการจัดกระบวนการเ รียนรู้และกิจกรรมท่ีปลูกฝังผู้เ รียน ให้มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ โดยน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

เป้ำประสงค์ 
มำตรฐำนกำรศึกษำ                       
โรงเรียนสตูลวิทยำ 

เป้ำหมำยของโรงเรียน 
มำตรฐำนสำกล 

 

กิจกรรม 
 

โครงกำร 

ผู้เรียนมีวินัย  
มีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม 
ท่ีดีงาม บนพื้นฐาน
ของหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพของ
ผู้เรียน 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ของผู้เรียน 

  1) การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด  
  2) ความภูมิใจในท้องถ่ิน 
และความเป็นไทย 

  3) การยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกัน บนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

  4) สุขภาวะทางร่างกาย และ
จิตสังคม 
 

ผู้เรียนมีศักยภำพเป็นพลโลก 

- ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 

-ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 

กิจกรรม  

- ฝึกซ้อม เตรียมความพร้อมนักกีฬา 

- ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน 

โครงการ ส่งเสริมความเป็นเลิศ 

ด้านกีฬา 

กิจกรรม : การแข่งขันกีฬา โครงการ กีฬาประเพณี STW CUP 
 

กิจกรรม :  การแข่งขันกีฬา – กรีฑาสีภายใน โครงการ การแข่งขันกีฬา – กรีฑา
สีภายในบานบุรีเกมส์ 

 

กิจกรรม : โคกหนองนาเพื่อการเรียนรู้ โครงการ โคกหนองนาสตูลวิทยา 

 
กิจกรรม : รัฐพิธี  ราชพิธี โครงการ รัฐพิธี  ราชพิธี 
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กลยุทธ์ท่ี 3 : พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายเทียบเคียงมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ 

เป้ำประสงค์ 
มำตรฐำนกำรศึกษำ                       
โรงเรียนสตูลวิทยำ 

เป้ำหมำยของโรงเรียน 
มำตรฐำนสำกล 

 

กิจกรรม 
 

โครงกำร 

โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษา
หลากหลายและ
เทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

มำตรฐำนท่ี 2  

กระบวนกำรบริหำรและ
กำรจัดกำร 

2.3 ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา   
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเทียบเคียง

มำตรฐำนสำกล 

1.  ด้ำนคุณภำพวิชำกำร 

   1.1  โรงเรียนจัดหลักสูตร
ทางเลือกท่ีเทียบเคียงกับหลักสูตร
มาตรฐานสากล ได้แก่ หลักสูตร mEP  
หรือหลักสูตรความเป็นเลิศเฉพาะทาง 
ได้แก่ หลักสูตร SMTE, หลักสูตร SMART  

    1.2  โรงเรียนจัดหลักสูตรท่ี
ส่งเสริมความเป็นเลิศ ตอบสนอง 
ต่อความถนัดและศักยภาพตามความ
ต้องการของผู้เรียน  

   1.3  โรงเรียนจัดหลักสูตรด้าน
อาชีพ  
   1.4  โรงเรียนจัดการเรียนการสอน  
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ  

กิจกรรม 

- กิจกรรมทบทวนและปรับปรุง เพื่อพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

- กิจกรรมนิเทศการสอน 

- การวิจัยในชั้นเรียน 

โครงการ พัฒนาหลักสูตร                
และประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนรู้ในห้องเรียน 
 
 

กิจกรรม 

- ห้องเรียนพิเศษ SMTE 

- ห้องเรียนพิเศษ SMART 

- ห้องเรียนพิเศษ mEP 

- ห้องเรียนภาษามลายู จีน เกาหลี 
- ห้องเรียนดนตรี ศิลปะ 

โครงการ ห้องเรียนพิเศษ 
 

กิจกรรม 

- การจัดการเรียนการสอนแบบ EIS 

- การพัฒนาครูด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 

ในการสอน 

โครงการ โรงเรียน  EIS   
(English for Integrated Study) 

 

กิจกรรม 

- การจัดการเรียนการสอนบูรณาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

โครงการ ว่าวสู่การเรียนรู้ 
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กลยุทธ์ท่ี 3 (ต่อ) 

เป้ำประสงค์ 
มำตรฐำนกำรศึกษำ                       
โรงเรียนสตูลวิทยำ 

เป้ำหมำยของโรงเรียน 
มำตรฐำนสำกล 

 

กิจกรรม 
 

โครงกำร 

โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษา
หลากหลายและ
เทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

มำตรฐำนท่ี 2  

กระบวนกำรบริหำร และ
กำรจัดกำร 

2.3 ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 

  1.5 โรงเรียนปรับลดเนื้อหาเพิ่มความ
เข้มข้นของ เนื้อหาหรือกิจกรรมสู่
มาตรฐานสากล (ทฤษฎีองค์ความรู้,              
การเขียนความเรียง ขั้นสูง, การสร้าง
โครงงาน) เนื้อหากิจกรรมสู่สาระการ
เรียนรู้ที่จะส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศ 

   1.6 ลดเวลาสอน เพิ่มเวลาเรียนรู้                    
ด้วยตนเองให้แก่นกัเรียน 

   1.7 โรงเรียนใช้หนังสือ ต าราเรียน ส่ือ  
ที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

   1.8 โรงเรียนจัดการเรียนการสอน                  
โดยพัฒนาใช้ห้องเรียนคุณภาพ 

  1.9 โรงเรียนใช้ระบบการวัดและ
ประเมินผลแบบมาตรฐานสากล โดย
ประเมินจากการสอบข้อเขียน สอบปาก
เปล่า สอบสัมภาษณ์ และสามารถเทียบ
โอนผลการเรียนกับสถานศึกษา ระดับ
ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 

กิจกรรม 

- พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนตาม
กรอบ CEFR 

โครงการ จัดการเรียนการสอน                
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ                
เป็นภาษาอังกฤษ (Mini English 
Program) 
 

กิจกรรม :  IS Day 

 

โครงการ ส่งเสริมความสามารถ
นักเรียนสู่การเป็นพลโลก 

 
กิจกรรม 

- ค่าย  3  ภาษา 

- ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

- วัดระดับความรู้ทางภาษาเกาหลี (TOPIK) 

- วัดระดับความรู้ทางภาษาจีน (HSK) 

- ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน                                        

- โชคดีนะพี่ ต้ังใจเรียนนะน้อง                                         

- ภาษามลายูสู่ชุมชน 

 

โครงการ ห้องเรียนภาษา
ตะวันออก 
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กลยุทธ์ท่ี 4 : ส่งเสริมและพัฒนาครูให้เป็นผู้น าทางวิชาการ มีสมรรถนะทางวิชาชีพมีจิตวิญญาณความเป็นครู มีทักษะการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย                                      
เหมาะสมกับศตวรรษท่ี 21 

เป้ำประสงค์ 
มำตรฐำนกำรศึกษำ                       

โรงเรียนสตูลวิทยำ 

เป้ำหมำยของโรงเรียน 

มำตรฐำนสำกล 

 

กิจกรรม 
 

โครงกำร 

ครูมีคุณลักษณะ
ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และมี
ทักษะในการ
จัดการเรียนรู้                   
ในศตวรรษท่ี 21  
 

มำตรฐำนท่ี 2  กระบวนกำรบริหำร 

และกำรจัดกำร 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 

มำตรฐำนท่ี 3 กระบวนกำรจัดกำร

เรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยกุตใ์ช้
ในชีวิตได้ 
3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใหข้้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเทียบเคียง

มำตรฐำนสำกล 

2. ด้านคุณภาพของครู 
    2.1 ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านวิชาการ ผ่านการ
ประเมินในระดับชาติ 
   2.2 ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถและ
เชี่ยวชาญด้านอาชีพ ผ่านการประเมินใน
ระดับชาติ 
   2.3 ครูสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการ
ส่ือสาร 

   2.4 ครูใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผล และการเผยแพร่
ผลงานทั้งในระบบออนไลน์และออฟไลน์ 
    2.5 ครูสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ในการจัดการเรียนการสอนกับนานาชาต ิ

    2.6 ครูใช้การวิจัย ส่ือ นวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

กิจกรรม 

- การพัฒนาครูด้านการใช้
ภาษาอังกฤษในการสอน 

โครงการ โรงเรียน  EIS   
(English for Integrated Study) 

กิจกรรม 

- กิจกรรมติวเข้มเข้ามหาวิทยาลัย                 
Gat เชื่อมโยง 

- กิจกรรมห้องเรียนเครือข่าย                        
การเรียนรู้ 

- กิจกรรมพัฒนาครูสู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการ 

- กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษสู่
ครูเครือข่าย 

- พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียน               
การสอนออนไลน์ 
- การนิเทศภายในและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

โครงการ ส่งเสริมเครือข่าย
นวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา  

1 ช่วย 3 
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กลยุทธ์ท่ี 4 (ต่อ)  

เป้ำประสงค์ 
มำตรฐำนกำรศึกษำ                       
โรงเรียนสตูลวิทยำ 

เป้ำหมำยของโรงเรียน 
มำตรฐำนสำกล 

 

กิจกรรม 
 

โครงกำร 

ครูมีคุณลักษณะ
ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และมี
ทักษะในการ
จัดการเรียนรู้                   
ในศตวรรษท่ี 21  
 

มำตรฐำนท่ี 2  กระบวนกำรบริหำร 

และกำรจัดกำร 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 

มำตรฐำนท่ี 3 กระบวนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ส ำคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยกุตใ์ช้
ในชีวิตได้ 
3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใหข้้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเทียบเคียง

มำตรฐำนสำกล 

2. ด้านคุณภาพของครู 
    2.1 ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถ 

และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านวิชาการ 

 ผ่านการประเมินในระดับชาติ 
   2.2 ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถ 

และเชี่ยวชาญด้านอาชีพ ผ่านการประเมิน 

ในระดับชาติ 
   2.3 ครูสามารถใช้ภาษาต่างประเทศ 

ในการส่ือสาร 

   2.4 ครูใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผล และการเผยแพร่
ผลงานทั้งในระบบออนไลน์และออฟไลน์ 
    2.5 ครูสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ในการจัดการเรียนการสอนกับนานาชาต ิ

    2.6 ครูใช้การวิจัย ส่ือ นวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

กิจกรรม : คลังส่ือการเรียนการ
สอนออนไลน์ 
 

โครงการคลังส่ือการเรียน 

การสอนออนไลน์ 

กิจกรรม : พัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาสู่ครูมืออาชีพ 

โครงการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาสู่ครูมืออาชีพ 

กิจกรรม : อบรมด้านการเงิน 
บัญชีและพัสดุ 

โครงการพัฒนาศักยภาพระบบ
การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี
และพัสดุ 

กิจกรรม 
- จัดจ้างบุคลากรครูชาวไทย 

สอนภาษาต่างประเทศ 

- จ้างบุคลากรครูชาวต่างชาติ 

- พัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่ม
สาระฯภาษาต่างประเทศเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผลในการสอน  

(สอบวัดความสามารถครูด้าน
ภาษาอังกฤษ : TOEIC) 

โครงการพัฒนาทักษะภาษา
พร้อมสู่สากล 
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กลยุทธ์ท่ี 4 (ต่อ)  

เป้ำประสงค์ 
มำตรฐำนกำรศึกษำ                       
โรงเรียนสตูลวิทยำ 

เป้ำหมำยของโรงเรียน 
มำตรฐำนสำกล 

 

กิจกรรม 
 

โครงกำร 

ครูมีคุณลักษณะ
ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และมี
ทักษะในการ
จัดการเรียนรู้                   
ในศตวรรษท่ี 21  
 

มำตรฐำนท่ี 2  กระบวนกำรบริหำร 

และกำรจัดกำร 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มี 
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 

มำตรฐำนท่ี 3 กระบวนกำรจัดกำร

เรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ส ำคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยกุตใ์ช้
ในชีวิตได้ 
3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใหข้้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเทียบเคียง

มำตรฐำนสำกล 
2. ด้านคุณภาพของครู 

    2.1 ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านวิชาการ ผ่านการ
ประเมินในระดับชาติ 
   2.2 ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถและ
เชี่ยวชาญด้านอาชีพ ผ่านการประเมินใน
ระดับชาติ 
   2.3 ครูสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการ
ส่ือสาร 

   2.4 ครูใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผล และการเผยแพร่
ผลงานทั้งในระบบออนไลน์และออฟไลน์ 
    2.5 ครูสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ในการจัดการเรียนการสอนกับนานาชาต ิ

    2.6 ครูใช้การวิจัย ส่ือ นวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

กิจกรรม 
- ยินดี ด้วยรักจากน้องพี่สตูล
วิทยา 

- ตรวจสุขภาพครูและบุคลากร
ประจ าปี 

-  มุทิตาจิต  “ เกษมสันต์  
 วันเกษียณ” 

- ทัศนศึกษาฯ 

โครงการเสริมสร้าง ขวัญ 

และก าลังใจแก่บุคลากร 
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กลยุทธ์ท่ี 5 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมสู่การเป็นองค์กรชั้นน า 

เป้ำประสงค์ 
มำตรฐำนกำรศึกษำ                       
โรงเรียนสตูลวิทยำ 

เป้ำหมำยของโรงเรียน 
มำตรฐำนสำกล 

 

กิจกรรม 
 

โครงกำร 

โรงเรียนมีการบริหาร
จัดการ ด้วยระบบ
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 

มำตรฐำนท่ี 2  กระบวนกำร

บริหำรและกำรจัดกำร 

2.1  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ 

พันธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

2.2  มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการ 

ท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

บริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพ 

ด้ำนคุณภำพของผู้บริหำรโรงเรียน 

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และสามารถ 

น าโรงเรียนสู่การเป็นมาตรฐานสากล 

2. ผู้บริหารบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพ 

3. ผู้บริหารมีความเป็นผู้น าทาง
วิชาการ 

ท่ีมีผลงานปรากฏเป็นท่ียอมรับ 

4. ผู้บริหารมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีในการส่ือสารและการ
บริหารจัดการ 
5. ผู้บริหารสามารถใช้ภาษา 
ต่างประเทศในการส่ือสาร 

6. ผู้บริหารมีประสบการณ์อบรม 
ศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้ในการ
จัดการศึกษานานาชาติ 

กิจกรรม 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

จัดท าแผนพัฒนาฯ และแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ 

- ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน/
โครงการ 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ        
   

กิจกรรม 
- จัดจ้างบุคลากรครูชาวไทย 

สอนภาษาต่างประเทศ 

- จ้างบุคลากรครูชาวต่างชาติ 

โครงการพัฒนาทักษะภาษา
พร้อมสู่สากล 

 

กิจกรรม 
- จัดจ้างบุคลากรปฏิบตัิหน้าที่ ครู, 

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ห้องพยาบาล 

ห้องโสต ยาม พนักงานท าความสะอาด 

โครงการจัดจ้างครู                        
และบุคลากรทางการศึกษา 

กิจกรรม : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสตูล
วิทยา 

โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน
สตูลวิทยา 

กิจกรรม : พัฒนาและซ่อมบ ารุงระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

โครงการพัฒนาและซ่อมบ ารุงระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
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กลยุทธ์ท่ี 5 (ต่อ) 

เป้ำประสงค์ 
มำตรฐำนกำรศึกษำ                       
โรงเรียนสตูลวิทยำ 

เป้ำหมำยของโรงเรียน 
มำตรฐำนสำกล 

 

กิจกรรม 
 

โครงกำร 

โรงเรียนมีการบริหาร
จัดการ ด้วยระบบ
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 

มำตรฐำนท่ี 2  กระบวนกำร

บริหำร 

และกำรจัดกำร 

2.1  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ 

พันธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

2.2  มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ                                 
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ                
และการจัดการเรียนรู้ 

บริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพ 

ด้ำนคุณภำพของผู้บริหำรโรงเรียน 

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และสามารถน า
โรงเรียนสู่การเป็นมาตรฐานสากล 

2. ผู้บริหารบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพ 

3. ผู้บริหารมีความเป็นผู้น าทาง
วิชาการท่ีมีผลงานปรากฏเป็นท่ี
ยอมรับ 

4. ผู้บริหารมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีในการส่ือสารและการ
บริหารจัดการ 
5. ผู้บริหารสามารถใช้ภาษา 
ต่างประเทศในการส่ือสาร 

6. ผู้บริหารมีประสบการณ์อบรม 
ศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้ในการ
จัดการศึกษานานาชาติ 

กิจกรรม : ส่งเสริมโภชนาการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

โครงการส่งเสริมโภชนาการ
คุ้มครองผู้บริโภคสู่
มาตรฐานสากล     

กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการในโรงเรียน 

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ                    
ในโรงเรียน 

กิจกรรม 

- เย่ียมป่วยครูและบุคลากร 

- เย่ียมป่วยนักเรียน 

- เย่ียม/ท าบุญ งานศพ 

โครงการ น ้าใจ ส.ว. 

กิจกรรม : จัดท าประกันอุบัติเหตุ
ส าหรับนักเรียน 
 

โครงการ ประกันอุบัติเหตุ  

ส่วนบุคคลหมู่ 

กิจกรรม : ท าบัตรนักเรียนชั้น ม.1 
และ ม.4 

โครงการ Young Smart 

กิจกรรม : ติดต้ัง แอพลิเคชั่น Student  
Messenger 

โครงการ ติดต้ังและพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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กลยุทธ์ท่ี 6  : สร้างและพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ แหล่งเรียนรู้ ส่ือการเรียนการสอน ระบบเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อมท่ีสวยงาม ปลอดภัย                   
และเอ้ือต่อการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน  

เป้ำประสงค์ 
มำตรฐำนกำรศึกษำ                       

โรงเรียนสตูลวิทยำ 

เป้ำหมำยของโรงเรียน 

มำตรฐำนสำกล 

 

กิจกรรม 
 

โครงกำร 

โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ 
ภูมิทัศน์และ
ส่ิงแวดล้อมท่ีสวยงาม 
ปลอดภัยและเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 
 

มำตรฐำนท่ี 2  

กระบวนกำรบริหำรและ
กำรจัดกำร 

2.5  จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคม ท่ีเอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 
2.6  จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 
 

ด้ำนปัจจัยพ้ืนฐำน 
1. โรงเรียนมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
แบบความเร็วสูงเชื่อมโยง
ครอบคลุมพื้นท่ีของโรงเรียน  
2. โรงเรียนมีห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์
มัลติมีเดีย ห้องทดลอง ห้องปฏิบัตกิาร
และมีอุปกรณ์เทคโนโลยีทีท่นัสมัย 
เน้นความเป็นเลิศของนักเรียนตามกลุม่
สาระฯ อย่างพอเพียงและสามารถ
เชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้และ
สืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว  
3. โรงเรียนมีห้องสมุด แหล่งเรียนรู้  
ศูนย์วิทยบริการ ที่มีสภาพแวดลอ้ม 
บรรยากาศเอ้ือต่อการใช้บริการ มีส่ือที่
พอเพียงเหมาะสม ทันสมัย มีกิจกรรมที่
ส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ และการ
ค้นคว้าอย่างหลากหลาย 

กิจกรรม 

- ส ารวจหนังสือรางวัลวรรณกรรมแว่นแก้ว 
- จัดซ้ือ-จัดหา หนังสือ/ส่ืออิเลคทรอนิคส์ใหม่ๆ 
ท่ีทันสมัย และหนังสือรางวัลวรรณกรรมแว่น
แก้ว 

โครงการ จัดซ้ือส่ือส่ิงพิมพ์/ส่ือ
อิเลคทรอนิคส์     
 

 

กิจกรรม : พัฒนาห้องศูนย์ส่ือและแหล่งเรียนรู้
สังคมศึกษา   
 

โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
(สังคมศึกษา) 
 

กิจกรรม 
- ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

- ห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ 

โครงการ จัดการเรียนการสอน              
ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ (Mini English 
Program) 

กิจกรรม : จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์การเรียน 

การสอน 
โครงการ จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์                
การเรียนการสอนกลุ่มสาระ                 
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
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กลยุทธ์ท่ี 6  (ต่อ)  

เป้ำประสงค์ 
มำตรฐำนกำรศึกษำ                       
โรงเรียนสตูลวิทยำ 

เป้ำหมำยของโรงเรียน 
มำตรฐำนสำกล 

 

กิจกรรม 
 

โครงกำร 

โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ 
ภูมิทัศน์และ
ส่ิงแวดล้อมท่ีสวยงาม 
ปลอดภัยและเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 
 

มำตรฐำนท่ี 2  

กระบวนกำรบริหำรและ
กำรจัดกำร 

2.5  จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคม ท่ีเอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 
2.6  จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 
 

ด้ำนปัจจัยพ้ืนฐำน 
1. โรงเรียนมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
แบบความเร็วสูงเชื่อมโยง
ครอบคลุมพื้นท่ีของโรงเรียน  
2. โรงเรียนมีห้องเรียน
อิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย 
ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการและมี
อุปกรณ์เทคโนโลยท่ีทันสมัย เน้น
ความเป็นเลิศของนักเรียนตาม
กลุ่มสาระอย่างพอเพียงและ
สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อการ
เรียนรู้และสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว  
3. โรงเรียนมีห้องสมุด แหล่งเรียนรู้  
ศูนย์วิทยบริการ ที่มีสภาพแวดลอ้ม 
บรรยากาศเอ้ือต่อการใช้บริการ มีส่ือที่
พอเพียงเหมาะสม ทันสมัย มีกิจกรรมที่
ส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ และการ
ค้นคว้าอย่างหลากหลาย 

กิจกรรม :  คลังความรู้ ส่ือ นวัตกรรม โครงการ MATH GIFTED 

 

กิจกรรม : เช่าซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โครงการ เช่าซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะ 

กิจกรรม : ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โครงการ ปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 123 

กิจกรรม : พัฒนาและซ่อมบ ารุงระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

โครงการ พัฒนาและซ่อมบ ารุง
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 
กิจกรรม :  ห้องอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ โครงการ ห้องอินเทอร์เน็ตคาเฟ่

(iCafé ) 
กิจกรรม : เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต โครงการ  เช่าสัญญาณ

อินเทอร์เน็ต 

กิจกรรม : จัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอน โครงการ ส่งเสริมการเ รียนการ
สอนรายวิชาการงานอาชีพ 

กิจกรรม : แหล่งเรียนรู้ โครงการ โคก-หนอง-นา โมเดล 
สตูลวิทยา 
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กลยุทธ์ท่ี 6  (ต่อ)  

เป้ำประสงค์ 
มำตรฐำนกำรศึกษำ                       
โรงเรียนสตูลวิทยำ 

เป้ำหมำยของโรงเรียน 
มำตรฐำนสำกล 

 

กิจกรรม 
 

โครงกำร 

โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ 
ภูมิทัศน์และ
ส่ิงแวดล้อมท่ีสวยงาม 
ปลอดภัยและเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 
 

มำตรฐำนท่ี 2  

กระบวนกำรบริหำร
และกำรจัดกำร 

2.5  จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและ
สังคม ท่ีเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
2.6  จัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 
 

ด้ำนปัจจัยพ้ืนฐำน 
1. โรงเรียนมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
แบบความเร็วสูงเชื่อมโยงครอบคลุม
พื้นท่ีของโรงเรียน  
2. โรงเรียนมีห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์
มัลติมีเดีย ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ
และมีอุปกรณ์เทคโนโลยท่ีทันสมัย 
เน้นความเป็นเลิศของนักเรียนตาม
กลุ่มสาระอย่างพอเพียงและสามารถ
เชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้           
และสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว  
3. โรงเรียนมีห้องสมุด แหล่งเรียนรู้  
ศูนย์วิทยบริการ ท่ีมีสภาพแวดล้อม 
บรรยากาศเอ้ือต่อการใช้บริการ มีส่ือ 
ท่ีพอเพียงเหมาะสม ทันสมัย มี
กิจกรรมท่ีส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ 
และการค้นคว้าอย่างหลากหลาย 

กิจกรรม  
- ครอบครัวพอเพียง 

- เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กิจกรรม 

- ขยายผลการใช้ส่ือการสอนแบบ Phonics 

 เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ   
- พัฒนาส่ือและนวัตกรรมท่ีใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 

โครงการ พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

กิจกรรม 

- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบการ 
- ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 

- โสตทัศนศึกษาเพื่องานบริการ 

จัดซ้ือโต๊ะและเก้าอ้ีประชุมห้องโสตทัศนศึกษา 

- ปรับปรุงห้องประชุมบานบุรี  และหอประชุม 
100 ปี 

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน อาคารประกอบการ 
และห้องน ้าห้องส้วม 
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กลยุทธ์ท่ี 6  (ต่อ)  

เป้ำประสงค์ 
มำตรฐำนกำรศึกษำ                       
โรงเรียนสตูลวิทยำ 

เป้ำหมำยของโรงเรียน 
มำตรฐำนสำกล 

 

กิจกรรม 
 

โครงกำร 

โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ 
ภูมิทัศน์และ
ส่ิงแวดล้อมท่ีสวยงาม 
ปลอดภัยและเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 
 

มำตรฐำนท่ี 2  

กระบวนกำรบริหำรและ
กำรจัดกำร 

2.5  จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคม ท่ีเอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 
2.6  จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 
 

ด้ำนปัจจัยพ้ืนฐำน 
1. โรงเรียนมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบ
ความเร็วสูงเชื่อมโยงครอบคลุมพื้นที่
ของโรงเรียน  
2. โรงเรียนมีห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์
มัลติมีเดีย ห้องทดลอง ห้องปฏิบัตกิาร
และมีอุปกรณ์เทคโนโลยทีท่นัสมัย 
เน้นความเป็นเลิศของนักเรียนตามกลุม่
สาระอย่างพอเพียงและสามารถ
เชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้และ
สืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว  
3. โรงเรียนมีห้องสมุด แหล่งเรียนรู้  
ศูนย์วิทยบริการ ที่มีสภาพแวดลอ้ม 
บรรยากาศเอ้ือต่อการใช้บริการ มีส่ือที่
พอเพียงเหมาะสม ทันสมัย มีกิจกรรมที่
ส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ และการ
ค้นคว้าอย่างหลากหลาย 

 

กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและ
ระบบประปา 

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้าและระบบประปาใน
โรงเรียน 

กิจกรรม : บ ารุงและซ่อมแซมอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ 

โครงการ ส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

กิจกรรม : จัดซ้ือ จัดหา อุปกรณ์และวัสดุฝึก
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

โครงการ ส่ือ อุปกรณ์และวัสดุ
ฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

กิจกรรม : เพาะเล้ียงเนื้อเย่ือ โครงการ เพาะเล้ียงเนื้อเย่ือ
ท้องถ่ินระดับมัธยมศึกษา 

กิจกรรม 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อม 

- โรงเรียนสวยด้วยมือเรา 

- ปรับปรุงคูน ้า 

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์                  
และส่ิงแวดล้อม 

 

กิจกรรม : ปรับปรุงห้องสมุดเก่า โครงการ ปรับปรุงห้องสมุดเก่า
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 
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กลยุทธ์ท่ี 7 : สร้างและพัฒนาเครือข่ายท้ังในและต่างประเทศ ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ สังคม ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อยกระดับการจัดการศึกษา                         
สู่มาตรฐานสากล 

เป้ำประสงค์ 
มำตรฐำนกำรศึกษำ                       
โรงเรียนสตูลวิทยำ 

เป้ำหมำยของโรงเรียน 
มำตรฐำนสำกล 

 

กิจกรรม 
 

โครงกำร 

โรงเรียนมีภาคี
เครือข่ายท้ังในและ
ต่างประเทศ ท่ีส่งเสริม
และสนับสนุนการจัด
การศึกษา  

 

มำตรฐำนท่ี 2  
กระบวนกำรบริหำรและ

กำรจัดกำร 

1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และ พันธกิจ  
ท่ีสถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

2. มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 
3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการ ที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 

ด้ำนเครือข่ำยร่วมพัฒนำ 
1. โรงเรียนมีสถานศึกษาท่ีจัด
การศึกษาในระดับเดียวกันเป็น
เครือข่ายร่วมพัฒนา ท้ังในระดับ 
ท้องถ่ิน ภูมิภาค ระดับประเทศ
และระหว่างประเทศ 
 2.โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และทรัพยากร
ระหว่างเครือข่าย โรงเรียนร่วมพัฒนา  
3.โรงเรียนมีเครือข่ายสนับสนุนจาก
สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอ่ืนๆ  
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน  
ทั้งในประเทศและตา่งประเทศ  
4. นักเรียนและครูมีเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอ่ืน                    
ทั้งในประเทศและตา่งประเทศ 

กิจกรรม  
- บูรณาการความรู้ มีส่วนร่วม สู่ชุมชน 

- ระบ ามัดยอ้ม (บูรณาการองค์ความรู้
ระหว่างสาระนาฏศิลป์และทัศนศิลป์) 

โครงการ PIPE (ฝึกปฏิบัติ บูรณาการ
ความรู้ มีส่วนร่วม ทัศนศิลป์-
นาฏศิลป์สู่ชุมชน) 
 

กิจกรรม 
- ค่ายทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในประเทศ 

- ค่ายทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างประเทศ 

- ประชุมผู้ปกครอง MEP 

- ประชาสัมพันธ์โครงการ MEP 

โครงการ จัดการเรียนการสอน               
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ (Mini English 
Program) 
 

กิจกรรม 
- เครือข่ายสัมพันธ์ 
- ประชาสัมพันธ์ SMTE 

โครงการ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : SMTE 
 

กิจกรรม : ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

สตูลวิทยา 
โครงการประช าสัมพัน ธ์โรง เรียน
สตูลวิทยา 
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กลยุทธ์ท่ี 7 (ต่อ) 

เป้ำประสงค์ 
มำตรฐำนกำรศึกษำ                       
โรงเรียนสตูลวิทยำ 

เป้ำหมำยของโรงเรียน 
มำตรฐำนสำกล 

 

กิจกรรม 
 

โครงกำร 

โรงเรียนมีภาคี
เครือข่ายท้ังในและ
ต่างประเทศ ท่ีส่งเสริม
และสนับสนุนการจัด
การศึกษา  
 

มำตรฐำนท่ี 2  

กระบวนกำรบริหำรและ
กำรจัดกำร 

1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และ  พันธกิจ  
ท่ีสถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

2. มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

3. ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

4. พัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

ด้ำนเครือข่ำยร่วมพัฒนำ 
 1. โรงเรียนมีสถานศึกษาท่ีจัด
การศึกษาในระดับเดียวกันเป็น
เครือข่ายร่วมพัฒนา ท้ังในระดับ 
ท้องถ่ิน ภูมิภาค ระดับประเทศ
และระหว่างประเทศ 
 2. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แลกเปล่ียนประสบการณ์และ
ทรัพยากรระหว่างเครือข่าย 
โรงเรียนร่วมพัฒนา  
3. โรงเรียนมีเครือข่ายสนับสนุน                
จากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กร
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครัฐ และ
เอกชน ท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ  
4. นักเรียนและครูมีเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอ่ืนทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ 

กิจกรรม 

- ขยายผลการใช้ส่ือการสอนแบบ Phonics 

เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียง
ภาษาอังกฤษ   

โครงการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 

 

กิจกรรม 

- ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

- ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน                                        

- ภาษามลายูสู่ชุมชน 

 

โครงการ ห้องเรียนภาษาตะวันออก 

 

กิจกรรม :  ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย 

 

โครงการ ผู้ปกครองเครือข่าย 

กิจกรรม  

- Home Visiting และคัดกรองนักเรียน 

- วันรวมพลคนรักลูก 
 

โครงการ สานสายใยรัก 
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กลยุทธ์ท่ี 8 : นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล วิจัย และพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 

เป้ำประสงค์ 
มำตรฐำนกำรศึกษำ                       
โรงเรียนสตูลวิทยำ 

เป้ำหมำยของโรงเรียน 
มำตรฐำนสำกล 

 

กิจกรรม 
 

โครงกำร 

โรงเรียนมีการบริหาร
จัดการ ด้วยระบบ
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 

มำตรฐำนท่ี 2  

กระบวนกำรบริหำรและ
กำรจัดกำร 

2.2  มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

 

ด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ 
โรงเรียนด าเนินการจัดท าวิจัยและ
พัฒนาการจัดการศึกษาด้านต่างๆ                  
อย่างต่อเนื่องและใช้ผลการวิจัย                      
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

 

กิจกรรม 
- นิเทศการสอน 

- กิจกรรมการวิจัยในชั้นเรียน 

 
 
 

พัฒนาหลักสูตรและประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนรู้ในห้องเรียน 

\ 
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                                                                           ส่วนที่ 5 

 
                           แนวทำงกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนในกำรปฏิบัติตำมกลยุทธ์ 
 
เงื่อนไขสู่กำรปฏิบัติ 
  1. การวางแผนด าเนินงานให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม  
  2. ด าเนิ น การตามกลยุทธ์ ท่ีก าหนดในแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบั ติและมองเห็นภ าพ
ความส าเร็จ 
  3. เน้นการประสานงานและปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  
  4. เน้นการด าเนินการท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนท่ีชัดเจน ตรวจสอบได้ 
  5. มีการก ากับติดตาม ประเมินผลและรายงานเป็นระยะ  
 
แนวทำงกำรบริหำรกลยุทธ์ของโรงเรียน 
  เพื่อให้การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์เป็นไปอย่างมีระบบต่อเนื่อง จึงด าเนินการตาม
แนวทางดังนี้  
  1. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ก าหนดผู้รับผิดชอบ บทบาทหน้าท่ี และภารกิจ 
  2. ศึกษา วิเคราะห์แผนกลยุทธ์ การด าเนินงานโครงการ เอกสาร และข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  3. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการประสานงาน นิเทศ ก ากับ ติดตาม สนับสนุนการด าเนินงาน  
  4. ประสานงานกับหน่ วยงาน  องค์กรท่ีเ ก่ียวข้อง เพื่อสนับสนุนการด าเนิน งานของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
  5. ก ากับติดตามการจัดสรรงบประมาณและการใช้งบประมาณของโรงเรียนตรงตามเวลา
มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
  6. จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณเฉพาะในส่วนท่ีโรงเรียนรับผิดชอบให้ตรงตามเวลา มี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
  7. ก ากับติดตาม การด าเนินงานของโรงเรียนอย่างใกล้ชิด 
  8. ประชาสัมพันธ์ และรายงานผลการด าเนินอย่างต่อเนื่อง  
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กำรก ำกับ ติดตำมและประเมินผลของโรงเรียน 
  โรงเ รียนมีบทบาทส าคัญในการก ากับติดตาม ประเมินผลในการส่งเสริมพัฒนา นิเทศ
ติดตาม และประเมินผลโรงเรียน การด าเนินการมีแนวทางตามท่ีวางแผนร่วมกันดังนี้  
หลักกำร 
  1. การก ากับติดตามประเมินผลโครงการ มุ่งเน้นการน าข้อมูลสารสนเทศท่ีได้จากการ
ด าเนินงานมาปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่องยัง่ยืน  
  2. ใช้กระบวนการติดตามประเมินผลเป็นเคร่ืองมือส าหรับส่ือสาร ท าความเข้าใจ เรียนรู้ 
ร่วมกันและพัฒนาปรับปรุงมิใช่มุ่งเน้นควบคุมการด าเนินงานตามกิจกรรม เวลา หรืองบประมาณท่ี
ก าหนด 
  3. ยึดหลักประสมประสานการประเมิ นตนเองของผู้ปฏิบั ติกับการมี ส่วน ร่วมของ
ผู้เก่ียวข้อง เพื่อเป็นการดึงพลังความรับผิดชอบร่วมกันจากทุกส่วน โดยให้การก ากับติดตามประเมิน
เป็นส่วนประกอบท่ีควบคู่ไปกับการพัฒนางานสู่ความส าเร็จ 
 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการก ากับติดตามและประเมินผล และ
น าข้อมูลท่ีได้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ ร่วมปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน/โครงการอย่างต่อเนื่อง 
  2. เพื่อพัฒนาความก้าวหน้า และประเมินการเปล่ียนแปลง อันเป็นผลจากการด าเนินงาน
ตามกลยุทธ์ และแผนงานเพื่อใช้ในการปรับปรุง ปรับเปล่ียนกลยุทธ์  และวิธี ด าเนิ นงานให้ มี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
  3. เพื่อน าผลการประเมินโครงการไปใช้ในการพิจารณา ประกอบการขยายผลโครงการ
ต่อไป 
 
แนวทำงกำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผล 
  1. การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ตามแผนงาน/โครงการ ให้ใช้รูปแบบการวัดผล
ประเมินผลเชิงคุณภาพ (Balanced Scorecard) โดยพิจารณาความก้าวหน้าและความส าเร็จอย่างรอบ
ด้านจากกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และตัวชี้ วัดส าคัญท่ีก าหนด 
  2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน โครงการ ประเมินโครงการ ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของ
โครงการ กิจกรรมท่ีด าเนินงาน 
  3. รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานโครงการ ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
  4. รายงานผลสรุปผลการประเมินโครงการ และกิจกรรมเมื่อส้ินการด าเนินงานตามแผน  
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                                                                         ภำคผนวก 

                                ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสตูลวิทยา  
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คำสั่งโรงเรียนสตูลวิทยา 

ที ่170/2564 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสตูลวิทยา

.......................................................... 
 

          ด้วยโรงเรียนสตูลวิทยา จะดำเนินการทบทวนการดำเนินงานตามแผนพัฒนา คุณภาพ
การศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี เพ่ือใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานบริหารการศึกษา ให้บรรลุ
วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสตูลวิทยา และสอดคล้องกับ
จุดเน้นของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล  
           เพ่ือให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ อาศัยความ 
ตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และ มาตรา 27 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  จึงแต่งต้ัง
คณะกรรมการทบทวนการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี
ของโรงเรียนสตูลวิทยา และดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณ  
2565-2568 ดังนี้ 
 

           1.  คณะกรรมการอำนวยการ   มีหน้าที่  อำนวยความสะดวก  วางแผนการดำเนินงาน 
ประสานงาน ให้คำแนะนำ ตลอดจนการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานดำเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วยบุคคล ต่อไปนี้  
 

     1.1  นายอดินันท์  ปากบารา  
         

ป ระ ธา น คณ ะ ก ร รม ก า ร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ทีป่รึกษา 
 

     1.2  นายอรุณ  โต๊ะหวันหลง ผูอ้ำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
     1.3  นายราเหม ด่อล๊ะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
     1.4  นายอับดุลรอศักด์ิ  นาฮูดา รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
     1.5  นายเชษฐา  เถาวัลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
     1.6  นายคุณานนต์  ทองกรด รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
     1.7  นางวรรณี  บุญเพ่ิม ครู คศ.3 กรรมการ 
     1.8  นางฟารีดา  กุลโรจนสิริ ครู คศ.3 กรรมการและเลขานุการ 
     1.9  นางอทิยาภรณ์  เพชรสลับแก้ว ครู คศ.2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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2.  คณะกรรมการดำเนินงาน  มีหน้าที่  ทบทวนผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน  สตูลวิทยา การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี  
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอกสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของโรงเรียน  เพ่ือหาจุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค  ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย  เอกลักษณ์  อัตลักษณ์ และ
จุดเน้นของสถานศึกษา เพ่ือกำหนดเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษา  ประกอบด้วย 

 

  
 

      3.  คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนสตูลวิทยา มีหน้าที่ ร่วมกัน
วิเคราะห์ ความเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ ต้ังค่าเป้าหมาย และจัดทำ
โครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนด ประกอบด้วย  
        3.1  กลุ่มบริหารวิชาการ  ตามคำสั่งโรงเรียนสตูลวิทยา ที่ 106/2564  เรื่อง แต่งต้ัง
ข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานต่างๆ สั่ง ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 
  3.2  กลุ่มบริหารงบประมาณ  ตามคำสั่งโรงเรียนสตูลวิทยา ที่ 106/2564  เรื่อง แต่งต้ัง
ข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานต่างๆ สั่ง ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 

      2.1  นายอดินันท์  ปากบารา  
      2.2  นายอรุณ  โต๊ะหวันหลง 
      2.3  นายราเหม  ด่อล๊ะ 
      2.4  นางวิไลลักษณ์  ทองช่วย     
      2.5  นายทศพล  โคกเขา            

ประธานกรรมการสถานศึกษา 
ผูอ้ำนวยการโรงเรียน 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
ผูแ้ทนศิษย์เก่า 
ผูแ้ทนผู้ปกครอง 

ทีป่รึกษา 
ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

      2.6  นายอับดุลรอศักด์ิ  นาฮูดา รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
      2.7  นายเชษฐา  เถาวัลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
      2.8  นายคุณานนต์  ทองกรด รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
      2.9  นางวรรณี  บุญเพ่ิม ครู คศ. 3 กรรมการ 
      2.10  นายเลิศศักด์ิ  ประกอบชัยชนะ ครู คศ. 3 กรรมการ 
      2.11  นางวิไล  หนูคงแก้ว ครู คศ. 3 กรรมการ 
      2.12  นางสมสวาท  ลิมานัน ครู คศ. 3 กรรมการ 
      2.13  นางจริยกร  ประกอบชัยชนะ ครู คศ. 3 กรรมการ 
      2.14  นางสาวลมัย  สิงหโกมล ครู คศ. 3 กรรมการ 
      2.15  นายพงษ์ศักด์ิ  คงสง ครู คศ. 2 กรรมการ 
      2.16  นางวันเพ็ญ  บุญฤทธิ์ ครู คศ. 1 กรรมการ 
      2.17  นางซอฟียะ  มรรคาเขต ครู คศ. 3 กรรมการ 
      2.18  นางจิรวรรณ  ปรางจันทร์ ครู คศ. 3 กรรมการ 
      2.19  นายอดุลย์  ตาเดอิน ครู คศ. 2 กรรมการ 
      2.20  นายอนวัช  ณ  สงขลา ครู คศ. 2 กรรมการ 
      2.21  นายญาณกวี  แก้ววงศ์ ครู คศ. 2 กรรมการ 
      2.22  นายอินทัช  เจริญลาภ ประธานนักเรียน กรรมการ 
      2.23  นางฟารีดา  กุลโรจนสิริ ครู คศ. 3 กรรมการและเลขานุการ 
      2.24  นางอทิยาภรณ์  เพชรสลับแก้ว ครู คศ. 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      2.25  นางสาวมาเรียม  โต๊ะประดู่ ครู คศ. 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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3.3  กลุ่มบริหารท่ัวไป  ตามคำสั่งโรงเรียนสตูลวิทยา ที่ 106/2564  เรื่อง แต่งต้ัง 
ข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานต่างๆ สั่ง ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 

3.4  กลุ่มบริหารงานบุคคล  ตามคำสั่งโรงเรียนสตูลวิทยา ที่ 106/2564   
เรื่อง แต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานต่างๆ สั่ง ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 
        3.5  ครูผู้สอนประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  ตามคำสั่งโรงเรียนสตูลวิทยา ที่ 138/2564  เรื่อง แต่งต้ังครูผู้สอนรับผิดชอบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้  สั่ง  ณ วันที่ 14  มิถุนายน 2564 
 

4. คณะกรรมการจัดเตรียมข้อมูล หลอมข้อมูลและจัดทำเล่มแผนพัฒนาการจัดการศึกษา      
มีหน้าที่  จัดเตรียมข้อมูลเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวบรวมข้อมูล หลอมข้อมูล ตลอดจน
ประเมินผลการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสตูลวิทยา ประกอบด้วย  

     4.1  นางฟารีดา  กุลโรจนสิริ ครู คศ.3                ประธานกรรมการ 
     4.2  นางสาวมาเรียม  โต๊ะประดู่ ครู คศ.1 กรรมการ 

             4.3  นางอทิยาภรณ์  เพชรสลับแก้ว       ครู คศ.2                กรรมการและเลขานุการ 
 
 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังตามคำสั่งนี้   ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ และเต็ม
กำลังความสามารถเพ่ือให้เกิดผลดีแก่ทางราชการต่อไป 
 

              ทั้งนี้ต้ังแต่ วันที่ 13 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2564 
สัง่  ณ วันที่ 13  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2564 
 
 

                                                                         
 (นายอรุณ  โต๊ะหวันหลง) 

                                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 
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