ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
สัญลักษณ์ของโรงเรียน

สีประจาโรงเรียน
น้ำเงิน-แสด

สีน้ำเงิน
สีแสด

เป็นสัญลักษณ์ของสถำบันพระมหำกษัตริย์
เป็นสีประจ้ำวันพฤหัสบดี
วันประสูติของสมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี

คาขวัญโรงเรียน

รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม น้ำวิชำกำร
สืบสำนงำนพระรำชด้ำริ

ปรัชญาประจาโรงเรียน

“ปญญำยตฺถ้วิปสฺสติ”
“คนย่อมเห็นเนือควำมด้วยปัญญำ”

อัตลักษณ์

นักเรียนมีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนคณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์

เอกลักษณ์

โรงเรียนมีควำมเป็นเลิศด้ำนวิทยำศำสตร์

ภารกิจและปัจจัยความสาเร็จ
ภำรกิจส้ำคัญของโรงเรียนวิทยำศำสตร์ภูมิภำค ตำมนัยของมติคณะรัฐมนตรีในกำรประชุม
เมื่อ
วันที่ ๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๕๓ที่อนุมัติให้กระทรวงศึกษำธิกำร ด้ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำโรงเรียนจุฬำภรณรำช
วิทยำลัยทัง ๑๒ แห่งให้เป็นโรงเรียนวิทยำศำสตร์ภูมิภำค สรุปได้ดังนี
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคมีภารกิจในการศึกษาค้นคว้า และดาเนินการจัดการศึกษาสาหรับ
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทั้งในระดับชั้นมัธ ยมศึกษาตอนต้น และ
ตอนปลาย ในลักษณะของโรงเรียนประจา เพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้กับผู้มีความสามารถพิเศษ
ที่มีกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ และเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนกลุ่มด้อยโอกาส
และ ขาดแคลนทุ น ทรั พ ย์ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ พั ฒ นานั ก เรี ย นผู้ มี ค วามสามารถพิ เ ศษด้ า นคณิ ต ศาสตร์ แ ละ
วิทยาศาสตร์ เหล่านั้นไปสู่ ความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ที่มีความที่มีความสามารถระดับสูงเยี่ยม เทียบเคียงกับนักวิจัยชั้นนาของนานาชาติ
(World class) มีจิตวิญญาณมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ
สามารถสร้างองค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้กับประเทศชาติ
และ
สังคมไทยในอนาคต ช่วยพัฒนาประเทศชาติให้สามารถดารงอยู่ และแข่งขันได้ในประชาคมโลก เป็น
สังคมผู้ผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้สังคมแห่งคุณภาพ และ
แข่งขันได้ และสังคมที่ยั่งยืนพอเพียง มีความสมานฉันท์เอื้ออาทรต่อกัน

ปัจจัยหรือเงื่อนไขที่จะท้ำให้กำรด้ำเนินงำนของโรงเรียนวิทยำศำสตร์ภูมิภำคบรรลุผลส้ำเร็จตำม
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรจัดตังโรงเรียนวิทยำศำสตร์ภูมิภำค ประกอบด้วยปัจจัย ๓ ประกำร ดังนี
ประการที่ ๑ มีกระบวนกำรสรรหำและคัดเลือกนักเรียนมีควำมเที่ยงและมีควำมเชื่อถือได้ เป็นไปตำม
หลักวิชำ นักเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำเรียนตำมโครงกำรนีเป็นผู้ที่มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนคณิตศำสตร์และ
วิทยำศำสตร์อย่ำงแท้จริง เป็นเพชรแท้ เป็นกลุ่มที่มีควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ในระดับ ๓%
บนของกลุ่มอำยุ (ค้นหำเพชรแท้)
ประการที่ ๒ มีหลักสูตรและกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่ออกแบบและพัฒนำขึนเป็นกำรเฉพำะ
ส้ำหรับ นักเรียนกลุ่มนี ซึ่งเป็นผู้มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ เป็นหลักสูตรที่สนองตอบ
ต่อควำม สำมำรถและควำมต้องกำรของนักเรียนเป็นรำยบุคคล(Customized Curriculum)ช่ว ยให้ นักเรียน
ค้นพบตนเองว่ำ มีควำมถนัดและควำมสนใจทำงด้ำนไหน สำมำรถคิด ตัดสินใจ แก้ปัญหำ ตลอดจนก้ำหนดเป้ำหมำย
และวำงแผนชีวิต ทังด้ำนกำรเรียน ด้ำนอำชีพ และด้ำนกำรด้ำรงชีวิต มีควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงธรรมชำติและลักษณะของ
อำชีพที่หลำกหลำย โดยเฉพำะอำชีพที่ต้องใช้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีเป็นพืนฐำนในกำรปฏิบัติงำน
และอำชีพของกำรเป็ นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น ด้ำนคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเป็นหลักสูตร
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอุดมกำรณ์และคุณลักษณะทัง ๙ ประกำร ตำมอุดมกำรณ์และเป้ำหมำยในกำรพัฒนำนักเรียนของ
โรงเรียนวิทยำศำสตร์ภูมิภำค (สร้ำงเครื่องมือและกระบวนกำรเจียรนัยเพชรที่มีประสิทธิภำพ)

ประการที่ ๓ มีครู มีกำรบริหำรจัดกำร และมีทรัพยำกรสนับสนุนที่เหมำะสมเพียงพอ ครูและผู้บริหำร
มีควำมตระหนัก มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ มีควำมเชื่อ มีศรัทธำ เห็นคุณค่ำและควำมส้ำคัญของกำรจัดกำรศึกษำส้ำหรับ
ผู้มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มีควำมรู้ มีควำมสำมำรถ และมีทักษะ ในกำรจัดกิจกรรม
กำรเรี ยนกำรสอน และกำรจั ดกิ จกรรมพั ฒนำผู้ เรียน ให้ ผู้ เรียนมีอุ ดมกำรณ์ และคุ ณลั กษณะตำมอุดมกำรณ์และ
เป้ำหมำย ในกำรพัฒนำนักเรียนของโรงเรียนวิทยำศำสตร์ภูมิภำค

นิยาม
โรงเรี ย นวิ ท ยำศำสตร์ ภู มิ ภ ำคในที่ นี หมำยถึ ง โรงเรี ย นวิ ท ยำศำสตร์ ภู มิ ภ ำคตำมมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
ในกำรประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๕๓ ที่อนุมัติให้กระทรวงศึกษำธิกำร ด้ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำ
โรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัยทัง ๑๒ แห่งให้เป็นโรงเรียนวิทยำศำสตร์ภูมิภำค มีภำรกิจในกำรจัดกำรศึกษำ
ส้ำหรับผู้มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ ทังในระดับชันมัธยมศึกษำตอนต้นและตอนปลำย
ในลั ก ษณะของโรงเรี ย นประจ้ ำ เพื่ อ เป็ น กำรกระจำยโอกำสให้ กั บ ผู้ มี ค วำมสำมำรถพิ เ ศษที่ มี ก ระจำยอยู่
ในทุกภูมิภำคของประเทศ และเพื่อเป็นกำรเพิ่มโอกำสให้กับนักเรียนกลุ่มด้อยโอกำสและขำดแคลนทุนทรัพย์
โรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัยทัง ๑๒ แห่งดังกล่ำวได้แก่ ๑) โรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย เชียงรำย
๒) โรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย พิษณุโลก ๓) โรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย ลพบุรี ๔) โรงเรียนจุฬำภรณรำช
วิทยำลัย เลย ๕) โรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร๖) โรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย บุรีรัมย์
๗)
โรงเรียน จุฬำภรณรำชวิทยำลัย ปทุมธำนี ๘) โรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย ชลบุรี ๙) โรงเรียนจุฬำภรณรำช
วิทยำลัย เพชรบุรี ๑๐) โรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย นครศรีธรรมรำช ๑๑) โรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย ตรัง
๑๒) โรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย สตูล
วิสัยทัศน์
ภำยในปี 2562 โรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย ตรัง เป็นโรงเรียนวิทยำศำสตร์ที่มีคุณภำพทัดเทียมกับ
โรงเรียนวิทยำศำสตร์ชันน้ำของนำนำชำติ เป็นองค์กรแห่งอัจฉริยะ สร้ำงคุณภำพนักเรียนสู่สำกล บนพืนฐำนควำม
เป็นไทย
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและพัฒนำนักเรียนตำมแนวทำงโรงเรียนวิทยำศำสตร์ภูมิภำค
2. ส่งเสริมและพัฒนำให้ครู บุคลำกร สู่ควำมเป็นมืออำชีพ
3. ส่งเสริมกำรศึกษำค้นคว้ำวิจัยพัฒนำและร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆทังภำครัฐและเอกชนทัง
ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ
4. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพกำรบริหำรโรงเรียนให้มีคุณภำพทังองค์กร

อุดมการณ์
โรงเรียนวิทยำศำสตร์ภูมิภำคเป็นโรงเรียนที่มีจุดมุ่งหมำยพิเศษจัดกำรศึกษำให้กับนักเรียนผู้มีศักยภำพสูง
หรือมีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนคณิตศำสตร์วิทยำศำสตร์ในระดับมัธยมศึกษำตอนต้นและตอนปลำยอุดมกำรณ์
ในกำรพัฒนำนักเรียนของโรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย ตรัง มุ่งส่งเสริมและพัฒนำนักเรียนให้
1. เห็นคุณค่ำของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตำมหลักธรรมของพระพุทธศำสนำหรือศำสนำที่ตนนับถือ
มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภำพที่ดีและมีควำมเป็นผู้น้ำ
2. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ หลั กกำรพืนฐำนด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์อย่ำงลึ กซึง ในระดับ
เดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยำศำสตร์ชันน้ำของนำนำชำติ
3. มีควำมคิดริ เริ่ ม สร้ ำงสรรค์ มีจิ ตวิญญำณของควำมเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์นักคิดค้นและนักพัฒ นำ
ที่ดีด้ำนคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในระดับเดียวกั นกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยำศำสตร์ชันน้ำ
ของนำนำชำติ
4. รักกำรเรียนรู้ รักกำรอ่ำน รักกำรเขียน รักกำรค้นคว้ำอย่ำงเป็นระบบมีควำมรอบรู้ รู้รอบและสำมำรถ
บูรณำกำรควำมรู้ได้
5. มีควำมรู้และทักษะในกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ในระดับ
เดียวกับนักเรียนโรงเรียนวิทยำศำสตร์ชันน้ำของนำนำชำติ
6. มีจิตส้ำนึกในเกียรติภูมิของควำมเป็นไทย มีควำมเข้ำใจและภูมิใจในประวัติศำสตร์ของชำติ มีควำมรักและ
ภำคภู มิ ใ จในชำติ บ้ ำ นเมื อ งและท้ อ งถิ่ น เป็ น พลเมื อ งที่ ดี ยึ ด มั่ น ในกำรปกครองระบอบประชำธิ ป ไตย อั น มี
พระมหำกษัตริย์เป็นประมุข
7. มีจิตส้ำนึกในกำรอนุรักษ์ภำษำไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทยและภูมิปัญญำไทยตลอดจนอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชำติ
8. มีจิ ต มุ่ง ที่ จ ะท้ ำประโยชน์ แ ละสร้ ำ งสิ่ ง ที่ดี ง ำมให้ กับ สั งคม มี ค วำมรั บผิ ด ชอบต่อ สั ง คมและตอบแทน
บ้ำนเมืองตำมควำมสำมำรถของตนอย่ำงต่อเนื่อง
9. มีวิถีชีวิตโดยยึดแนวทำงหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและตำมพระรำชด้ำริ
10. มีสุขภำพอนำมัยที่ดี รักกำรออกก้ำลังกำย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งทังร่ำงกำยและจิตใจ

กลยุทธ์ระดับองค์กร
๑. พัฒนำนักเรียนให้มีคุณภำพตำมหลักสูตรโรงเรียนวิทยำศำสตร์ภูมิภำคและส่งเสริมควำมสำมำรถพิเศษ
ด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ไปสู่กำรเป็นนักประดิษฐ์คิดค้น มีคุณธรรม จริยธรรม รักกำรเรียนรู้ มีควำมเป็น
ไทยห่ำงไกลยำเสพติด มุ่งมั่นพัฒนำประเทศ มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลก
๒. ส่งเสริมพัฒนำครูและบุคลำกรของโรงเรียนให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณ
วิชำชีพครู สำมำรถใช้เทคโนโลยีศึกษำค้นคว้ำสร้ำงนวัตกรรม กำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรศึกษำ สู่ควำมเป็นมืออำชีพ

๓. สนับสนุนส่งเสริม สร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ทังภำครัฐและเอกชนทังภำยในประเทศและต่ำงประเทศโดยใช้
เทคโนโลยีและกำรสื่อสำรอย่ำงมีระบบครบวงจร
๔. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพกำรบริหำรโรงเรียนให้มีคุณภำพทังองค์กร โดยใช้
หลักธรรมมำภิบำล กำรมีส่วนร่วม เทคโนโลยีและกำรสื่อสำร

นโยบายโรงเรียน
๑. พัฒนำหลักสู ตรและกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส้ำคัญ กำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองด้ว ย
รูปแบบวิธีกำร เนือหำ สื่อและเทคโนโลยีที่หลำกหลำย
๒. ส่ ง เสริ ม นั ก เรี ย นให้ มี ค วำมสำมำรถในกำรคิ ด เป็ น ระบบโดยเน้ น เป็ น พิ เ ศษทำงด้ ำ นวิ ท ยำศำสตร์
คณิตศำสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเน้ นให้ผู้เรียน ได้ปฏิบัติจริง วิจัย ประดิษฐ์คิดค้น กำรใช้เทคโนโลยีให้เกิด
ประโยชน์โดยมีโครงงำนน้ำเสนอในระดับชำติและนำนำชำติ
๓. พัฒนำนักเรียนให้มีควำมรู้ มีทักษะที่จ้ำเป็นตำมหลักสูตร ปฏิบัติตำมอุดมกำรณ์ของโรงเรียนและมีกำร
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
๔. เสริมสร้ำงจิตส้ำนึกมีจิตวิญญำณของกำรเป็นนักวิทยำศำสตร์ที่ดี อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
๕. พัฒนำและส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เรียนรู้ตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง และโครงกำร/งำน ตำมพระรำชด้ำริ ประพฤติตนตำมระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๖. ส่งเสริมและพัฒนำอนำมัยทังกำยโดยเน้นกำรออกก้ำลังกำย กำรเล่นกีฬำ กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันให้ปลอดภัย
จำกยำเสพติด กำรจัดกิจกรรม ศิลปะ ดนตรี และศำสนำ
๗. ส่งเสริมนักเรียนและบุคลำกรในโรงเรียนให้ใช้แหล่งเรียนรู้ทังภำยในและภำยนอกโรงเรียนในกำรน้ำภูมิ
ปัญญำไทยมำพัฒนำทำงด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้
๘. พัฒนำอำคำรสถำนที่และแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้ำงบรรยำกำศและสิ่งแวดล้อมให้เอืออ้ำนวยต่อกำรพัฒนำ
นักเรียนประจ้ำและกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร ซึ่งส่งผลต่อกำรเรียนกำรสอน
๙. พัฒนำและส่งเสริมบุคลำกรในโรงเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมรู้ควำมสำมำรถในวิชำชีพ
ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ สู่ควำมเป็นมืออำชีพ
10. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีระบบยึดแนวทำงบริหำรโรงเรียนให้มีคุณภำพทังองค์กรโดยใช้
หลักธรรมมำภิบำล กำรมีส่วนร่วม เทคโนโลยีและกำรสื่อสำร

