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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ได้ดำเนินงานด้านการสร้างความ
เข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยได้ดำเนินงานตามกฎกระทรวง การ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 

1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานชาติ และมาตรฐาน 
การศึกษาของต้นสังกัด สภาพบริบท ปัญหา ความต้องการโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ชุมชน และ
เบญจองค์กร 

2. การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

3. ปฏิบัติงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
4. จัดให้มี PLC ในโรงเรียนทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละสองครั้งเพื่อติดตาม ประเมินผล กิจกรรม งานของ

ทุกฝ่าย 
5. จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ติดตามผลการดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง 
6. จัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองและกิจกรรมการเรียนการสอน 
7. จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง นำมาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา/ ส่งหน่วยงานต้นสังกัด 

 
ผลการดำเนินงาน 
๑. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  
ผลการดำเนินงาน การจัดการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม ท้ัง ๓ มาตรฐาน จากการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา ๒๕๖2 ซึ่งมาตรฐาน
สถานศึกษาสอดคล้องตามมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๑ ของกระทรวงศึกษาธิการท้ัง ๓ 
มาตรฐาน คือ  

คุณภาพผู้เรียน 
ผู้เรียนมีคุณธรรม มีความสุภาพ มีพัฒนาการด้านร่างกายตามวัย ดำรงตนบนหลักความพอเพียง ตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เทิดทูนสถาบัน สืบสานงานพระราชดำริ มีความรู้ ความสามารถ ตาม
หลักสูตรสถานศึกษากำหนด มีความรู้ ความสามารถด้านการส่ือสาร การแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ การ
คิดค้นนวัตกรรม มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 3 ขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 
80.00 ของคะแนนเฉล่ียรายวิชาตามหลักสูตรสถานศึกษา 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
กระบวนการบริหารและการจัดการการศึกษาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช ได้กำหนด เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจนสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่น ตามบริบทของสถานศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด 
ใช้รูปแบบบริหารงานคุณภาพ (PDCA) มาใช้ในการปฏิบัติงาน การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุง 
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง การบริหารทรัพยากรซึ่งมีอยู่อย่างจำกัด ด้วยความโปร่งใส วางแผนการจัดอัตรากำลัง 
วางระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและจัดระบบการนิเทศภายใน นำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาและบุคลากรท่ี 
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ในการวางแผน ดำเนินงาน ปรับปรุง พัฒนาและรับผิดชอบร่วมกัน 
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พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มรวมท้ังกลุ่มเรียนร่วม ส่งเสริม สนับสนุน จัดให้มีการพัฒนาทางวิชาชีพ
ของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC ในสถานศึกษา เปิดโอกาสให้บุคลากรให้แลกเปล่ียนเรียนรู้ในทาง
วิชาชีพเพื่อนำมาพัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน รวมท้ังจัดสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน
ของผู้เรียน ให้มีความปลอดภัยและน่าอยู่ น่าเรียนท้ังภายใน ภายนอกห้องเรียน จัดระบบข้อมูล สารสนเทศ 
เทคโนโลยีมาสนับสนุน ในการจัดการเรียนรู้ ในสถานศึกษา 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของสถานศึกษา ให้โอกาสผู้เรียนมีส่วน

ร่วมในการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการวัดและปฏิบัติจริง มีการจัดการเรียนเชิงบวก ครูรักเด็ก เด็กรักครู และครู
สอนให้เด็กมีน้ำใจกับเพื่อนไม่แข่งขันกัน ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีและครูรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ตลอดจน 
ตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน นำมาปรับปรุงแก้ไข หาแนวทาง
พัฒนาผู้เรียน โดยใช้กระบวนการ PLC ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้และสืบค้น องค์ความรู้เพื่อพัฒนางาน พัฒนา
ผู้เรียนและพัฒนาวิชาชีพ การส่งเสริมอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และกิจกรรมตามนโยบาย/ จุดเน้นของโรงเรียน
กระบวนการส่งเสริมเอกลักษณ์และสร้างอัตลักษณ์แบบบูรณาการผ่านกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ท้ัง
ภายในและภายนอกห้องเรียน สอดคล้องกับโรงเรียนมาตรฐานสากลหลักสูตรท่ีหลากหลาย และกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ให้นักเรียนทุกคน เก่ง ดี มีจิตอาสา ตอบสนองตามปรัชญา วิสัยทัศน์พันธกิจ ของโรงเรียน และ
ส่งเสริมเป็นจุดเน้นและจุดเด่น ให้มีผลการพัฒนาท่ีส่งผลสะท้อนเป็น เอกลักษณ์“โรงเรียนวิทยาศาสตร์
คุณภาพสู่สากล” ของโรงเรียนท่ีโดดเด่น มีผลการพัฒนาท่ีส่งผลถึงความเป็นเลิศให้กับโรงเรียนในทุก ๆ ด้าน 
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คำนำ 
 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙(๓) มาตรา ๓๑ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๔๕๔ มาตราท่ี ๔๘ ได้กำหนดให้สถานศึกษาต้องมีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และถือเป็นส่วนสำคัญยิ่งท่ีจะช่วยให้การดำเนินงานของ
โรงเรียนไปสู่เป้าหมายท่ีต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  
นครศรีธรรมราช จึงได้จัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
รายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัดท่ีเกี่ยวข้อง และเผยแพร่ต่อสาธารณชน  
ผลการประเมินตนเองจะสะท้อนถึงผลสำเร็จท่ีเป็นจุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนายกระดับ
คุณภาพ ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ และด้านกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    
 เอกสารรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖2 ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เล่มนี้ เป็นเอกสารงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้รวบรวมและ
สรุปผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชและใช้เป็นแนวทางการประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 
 ขอขอบคุณฝ่ายบริหาร คณะครู  นักเรียน บุคลากร และทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีให้ความร่วมมือทำ
ให้การปฏิบัติหน้าท่ีสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลรายงานฉบับนี้จะเป็นสารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายและอุดมการณ์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชต่อไป 
 

 
 
 
 

            (ดร. สันติ  นาดี) 
                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
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คำรับรอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
………………………………… 

 
  ข้าพเจ้านายเสถียร  สุคนธ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เป็นตัวแทนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ได้ศึกษารายละเอียดของเอกสารรายงาน
ประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖2 เห็นว่าผลการประเมินท่ีทางโรงเรียนได้เสนอได้ถูกต้อง ชัดเจน 
ตามอุดมการณ์ และเป้าหมายของโรงเรียน 

  

จึงขอรับรองให้นำเอกสารรายงานฉบับนี้เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 
 
 
ลงช่ือ 

(นายเสถียร  สุคนธ์) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
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สารบัญ 
หน้า 

เรื่อง 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร            ก 
คำนำ            ค 
คำรับรองคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน          ง 
สารบัญ                                                                                                              จ 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา                     1 
ตอนท่ี 2 แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา         31 
ตอนท่ี 3 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                                                     47 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน                            47
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ                                                      67 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                             78 

ตอนท่ี 4 สรุปผลการประเมินในภาพรวม                                                                             90 
ภาคผนวก                   93 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน  
 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 

 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  ตั้ งอยู่ เลขที่  120 หมู่ที่  1  
ถนนสุนอนันต์ ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช บริเวณบ้านมะขามเรียง หลักกิโลเมตรที่   
10-11  ทางหลวงหมายเลข 4013 สายนครศรีธรรมราช-ปากพนัง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มั ธ ยม ศึ ก ษ า  เข ต  1 2  ส ำนั ก ง าน ค ณ ะก รรม ก ารก ารศึ ก ษ าขั้ น พ้ื น ฐ าน  ก ระท รว งศึ ก ษ าธิ ก า ร  
โทรศัพท์  0 -7539 -9123 โทรสาร 0 -7539 -9453 e-mail: pccnst_nstd@hotmail.com Website: 
www.pccnst.ac.th เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 บนเนื้อที่ 100 ไร่ เป็น
ที่ดินธรณีสงฆ์ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ให้เช่าจากวัดมุจลินทราวาส มีเขตพื้นที่บริการ 5 จังหวัด ได้แก่  ชุมพร  
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา 

 
ประวัติโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ
ครบ 3 รอบ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2536 ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ ทรงมุ่งมั่นส่งเสริมคุณภ าพชีวิตและ
การศึกษา โดยเพ่ิมโอกาสแก่เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาจึงได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า ลูกเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จำนวน 12 โรงเรียน  ทุกเขตการศึกษา โดยได้รับพระราชทานนามว่า 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ต่อท้ายด้วยชื่อจังหวัดที่ตั้งโรงเรียน ใช้นามภาษาอังกฤษว่า “Princess 
Chulabhorn,s College” 
 ปีการศึกษา 2551 สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  ได้
ร่วมกันเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ท่ีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ทั้ง 12 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 ห้องเรียน จำนวน 24 คน โดยมีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นโรงเรียนต้นแบบ
และพัฒนาบุคลากร รวมทั้งควบคุมการใช้หลักสูตรตามมาตรฐานของหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ซึ่งเป็น
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชาติและในปี พ.ศ. 2552 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานพิจารณาเห็นว่า
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 โรงเรียน จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ได้มาตรฐาน
เดียวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จึงประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552 ให้โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ทั้ง 12 โรงเรียนเป็น “โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค”และเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 โดยอนุมัติของ
คณะรัฐมนตรีที่เสนอโดย นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการพัฒนากลุ่ม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค โดยใช้ชื่อโรงเรียนจุฬาภรณ ราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ใช้ชื่อภาษาอังกฤษ “Princess Chulabhorn Science High 
School Nakhon Si Thammarat” เริ่มรับนักเรียนหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ปีการศึกษา 2554 
และในปีการศึกษา 2558 มีแผนรับนักเรียนเต็มรูปแบบ โดย ชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น (4:4:4) และชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (6:6:6) รวม 30 ห้องเรียน จำนวนห้องละ 24 คน รวมนักเรียนทั้งหมด 720 คน 

mailto:pccnst_nstd@hotmail.com
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 ต่อมา กระทรวงศึกษาธิการนำความกราบบังคมทูลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี ตามหนังสือ ที่ ศธ 04278/2112 ลง วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ขอพระราชทานพระอนุญาต
เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย” ต่อท้ายด้วยชื่อจังหวัดที่เป็นสถานที่ตั้งของ
โรงเรียน และใช้นามภาษาอังกฤษว่า “Princess Chulabhorn Science High School” จากนั้นสำนักพระราชวัง
มีหนั งสือที่  รล 0011.3/18298  ลงวันที่  3 กรกฎาคม 2561 แจ้งว่า ความทราบฝ่าพระบาทแล้ว 
พระราชทานพระอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนตามที่กราบทูลขอมา กระทรวงศึกษาธิการจึงออกประกาศเมื่อวันที่ 
6 สิงหาคม 2561 ให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน 

 
แผนผังที่ตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

 
 
 
 
 
 
 

แผนผังแสดงอาคารเรียน-อาคารประกอบ 

 
 

แผนทีโ่รงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 
เลขที่ 120 ม.1 ต.บางจาก อ.เมือง จ.
นครศรีธรรมราช 80330 
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ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
ชื่อภาษาอังกฤษ Pr incess Chulabhorn Science High School Nakhon Si 

Thammarat  
ชื่อย่อภาษาไทย จ.ภ.นศ. 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ PCSHS NST. 
แบบตราสัญลักษณ์ มีรายละเอียดประกอบด้วย 
พระมงกุฎเป็นสีเหลืองทอง 
 • พระจุลมงกฎุ สีเหลืองทอง 

• อักษร จภ อันเนื่องจากพระนามาภิไธยย่อ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

o อักษร จ สีแสด ตัดขอบสีเหลืองทอง 

o อักษร ภ สีขาว ตัดขอบสีเหลืองทอง 

• ลายกระหนก สีเหลืองทอง ขนาบข้างอักษร จภ ทั้งสองข้าง 

• แพรแถบ สีน้ำเงินตัดขอบสีเหลืองทอง ระบุชื่อโรงเรียน 

 
ปรัชญาของโรงเรียน  ปญฺญา ยตฺถํ วิปสฺสติ คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา 
อุดมการณ์โรงเรียน รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ 
สีประจำโรงเรียน น้ำเงิน – แสด 
  สีน้ำเงินหมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์ 

สีแสด หมายถึง สีวันพฤหัสบดี ซึ่งตรงกับวันประสูติของสมเด็จ  
พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี       
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน  ต้นแคแสด  เป็นต้นไม้ มีดอกสีแสด ขึ้นง่ายโตเร็ว   
   เจริญเติบโตได้ทุกที่ 
 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์   0-7539-9123, 0-7539-9313 
Web site   www.pccnst.ac.th 
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1.2 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1.2.1 ข้อมูลผู้บริหาร 

ตารางที่ แสดงจำนวนผู้บริหาร 

ตำแหน่ง/งานที่
ปฏิบัติ 

เพศ วุฒิทางการศึกษา อันดับ รวม 
ชาย หญิง ปริญญา

เอก 
ปริญญา

โท 
ปริญญาตรี คศ.

1 
คศ.
2 

คศ.
3 

คศ.
4 

ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา 

1 - 1 - - - - 1 - 1 

รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา 

2 2 - 4 - - - 4 - 4 

รวม 3 2 1 4 - - - 5 - 5 
 

คณะผู้บริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  นครศรีธรรมราช 
 

 
 
 
 
 
 

    
 
 
 

 

นายวิทยา เพชรจู 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
กลุ่มบริหารนักเรียนประจำ 

นางบังอร แป้นคง 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

ดร. สันติ นาดี 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

นายธีระ  เงินแก้ว 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

กลุ่มบริหารทัว่ไป 

นางธัญลักษณ์  เภรีภาศ 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

กลุ่มบริหารงบปประมาณและงานบุคคล 
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1.2.2 ข้อมูลข้าราชการคร ูจำแนกตามวุฒิการศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ตำแหน่ง/งานที่

ปฏิบัติ 

เพศ วุฒิทางการศึกษา อันดับ  
ชาย หญิง ปริญญา

โท 
ปริญญา

ตรี 
ต่ำกว่า

ปริญญาตรี 
ครู

ผู้ชว่ย 
ค.ศ.
1 

ค.ศ.
2 

ค.ศ.
3 

รวม 

ภาษาไทย 1 5 2 4 - - 2 - 4 6 
คณิตศาสตร์ 5 6 7 4 - - 1 3 7 11 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

5 17 15 6 - 1 6 8 8 23 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

3 5 4 4 - - 3 4 1 8 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

1 1 - 2 - - - 1 1 2 

ศิลปะ 1 2 1 2 - - - 1 2 3 
การงานอาชีพ 2 - 1 1 - - 1 - 1 2 
ภาษาต่างประเทศ - 7 3 4 - - 1 1 5 7 
ครูสนับสนุนการสอน 8 3 2 9 - - 4 3 4 11 

รวม 26 46 35 36 - 1 18 21 33 73 
 
1.2.3 ข้อมูลพนักงานราชการ  ครูอัตราจ้าง  และพนักงานอัตราจ้าง 

ตำแหน่ง 
เพศ วุฒิทางการศึกษา 

รวม 
ชาย หญิง ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ำกว่าปริญญาตรี 

พนักงานราชการ 6 10 1 15 - 16 
ครูดูแลนักเรียนประจำ 7 7 - 14 - 14 
ครูอัตราจ้าง - 4 - 4 - 4 
ครูต่างประเทศ 1 1 - - - 4 
เจ้าหน้าที่ประจำ
สำนักงาน 

9 1 - 10 - 10 

พนักงานโรงครัว - 22 - - 22 22 
พนักงานขับรถ 9 - - - 9 9 
คนสวน/พนักงานทำความ
สะอาด/ช่างซ่อมบำรุง 

5 16 - - 21 21 

รวม 37 61 1 43 53 100 
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1.2.4 ข้อมูลลูกจา้งประจำ 

ตำแหน่ง 
เพศ วุฒิทางการศึกษา 

รวม ชาย หญิง ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ำกว่าปริญญา
ตรี 

ลูกจ้างประจำ 2 - - - 2 2 
รวม 2 0 0 0 2 2 

 
1.3 ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2562) 
 
 1) จำนวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทัง้สิ้น 715 คน 
 2) จำนวนนักเรียนในโรงเรยีนทัง้สิ้น  715 คน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
 

ระดับชั้นเรียน รวม 
เพศ 

ห้อง 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีที่  1 96 46 50 4 
มัธยมศึกษาปีที่  2 95 51 44 4 
มัธยมศึกษาปทีี่  3 96 45 51 4 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 287 142 145 12 
มัธยมศึกษาปีที่  4 143 45 98 6 
มัธยมศึกษาปีที่  5 143 55 88 6 
มัธยมศึกษาปีที่  6 142 60 82 6 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 429 160 268 18 

รวมทั้งสิ้น 715 302 413 30 
 
3) จำนวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสำนักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 715 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
4) จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 648 คน คิดเป็นร้อยละ 90.50 
5) จำนวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
6) จำนวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนากร 68 คน คิดเปน็ร้อยละ  9.50 
7) จำนวนนักเรียนปัญญาเลิศ 715 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
8) จำนวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 200 คน คิดเป็นร้อยละ 27.93 
9) จำนวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปัจจุบัน) 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.13 
10) สถิติการขาดเรียน - คน คิดเป็นร้อยละ 0 
11) จำนวนนักเรียนที่เรียนซ้ำชั้น 0 คน คิดเป็นร้อยละ  0 
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12) จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
 ม.3   จำนวน  96 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
 ม.6 จำนวน  142 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
13) อัตราส่วนครู : นักเรียน = 1 : 8 
14) จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศลิปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ 715 คน คิด

เป็นร้อยละ 100 
15) จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง 715 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
16) จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ทั้งในและนอกประเทศ 715 คน คิด

เป็นร้อยละ 100 
17) จำนวนนักเรียนที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 715 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
18) จำนวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง

สม่ำเสมอ 715 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
19) จำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิด ตามท่ีกำหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 

715 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
20) จำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่กำหนด

ในหลักสูตรสถานศึกษา 715 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 

1.4 ข้อมูลอาคารสถานที ่
ลำดับที่ อาคารเรียน / อาคารประกอบ จำนวนหลัง จำนวนหน่วย 

1 อาคารเรียนแบบพิเศษ  3  ชั้น 1 11  ห้องเรียน 
2 อาคารเรียนแบบพิเศษ  4  ชั้น 1 32 ห้องเรยีน 
3 อาคารสำนักงาน  2  ชั้น 1 11 ห้องเรียน 
4 อาคารฝึกงาน (อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์) 3 5 ห้องเรียน 
5 อาคารหอประชุม   1 2 ชั้น 
6 อาคารศนูย์กีฬา 1 2  ชั้น 
7 สนามบาสเก็ตบอล 2 2  สนาม 
8 ห้องน้ำ  ห้องส้วม 6 36  ที ่

9 หอนอน  3  ชั้น 1 360  เตียง 
10 หอนอน  4 ชั้น 4 960  เตียง 
11 บ้านพักครูแบบ  207 1 1  หน่วย 
12 บ้านพักครูแบบ  203/27 2 2  หน่วย 
13 บ้านพักครูแบบ  205/27 6 24  หน่วย 
14 บ้านพักครูแบบแฟลต 1 8  หนว่ย 
15 ห้องสมุด/ห้องประชุม 1 2 หน่วย 
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ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 
ลำดบัท่ี ประเภท จำนวน (ห้อง) 

1 ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์   3 
2 ห้องปฎิบัติการเคมี                3 
3 ห้องปฎิบัติการชีววิทยา   3 
4 ห้องปฎิบัติการฟิสิกส์     3 
5 ห้องปฎิบัตกิารคณิตศาสตร์ 1 
6 ห้องปฎิบัติการโรงอาหาร/โภชนาการ 1 
8 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 
9 ห้องฝึกซ้อมดนตรีไทย 1 

10 ห้องปฎิบัติการนาฎศิลป์  1 
11 ห้องฝึกซ้อมดนตรีสากล 4 
12 ห้องพยาบาลขนาด 1 ห้องเรียน 1 
13 ห้องสำนักงานกลุ่ม/ฝ่าย/ระดับชั้น 15 
14 ห้องเฉลิมพระเกียรติ 1 
15 ห้องโสตทัศนศึกษา   2 
16 ห้องประทับรับรอง 1 
17 ห้องรับรองผู้ปกครอง 1 
18 ห้องประชาสัมพันธ์ 1 
19 ห้องแนะแนว 1 
20 ห้องออกกำลังกาย(Fitness) 2 

รวม 41 
 
1.5 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในระดับ 3-4 ขึ้นไป ประจำปีการศึกษา 2562 

ลำดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เป้าหมาย 
รอ้ยละของนักเรียน 
ทีมี่ระดับผลการเรียน 
1-2 3-4 

1 ภาษาไทย 85 1.56 98.44 
2 วิทยาศาสตร์ 80 5.48 94.52 
3 คณิตศาสตร์ 75 15.79 84.21 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 85 1.82 98.18 
5 สุขศึกษาและพลศึกษา 85 0.30 99.70 
6 ศิลปะ 85 0.86 99.14 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 85 0.17 99.83 
8 ภาษาต่างประเทศ 85 1.60 98.40 

รวมเฉลี่ย  3.45 96.55 
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 แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
อยู่ในระดับ 3-4 ขึ้นไป ประจำปีการศึกษา 2562 

 
 

จากตาราง พบว่าร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้อยู่ในระดับ 3-4 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   โดยมี
ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ร้อยละ 96.55  
 
1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

1.6.1 ตารางแสดงคะแนนผลการสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2562 

วิชา 
คะแนนผล
การสอบ 

ค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ   

จำนวน
นักเรียนเข้า

สอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีคะแนนมากกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

ร้อยละ 

ภาษาไทย 82.25 55.14 96 96 100 
ภาษาอังกฤษ 62.69 33.25 96 96 100 
คณิตศาสตร์ 86.63 26.73 96 96 100 
วิทยาศาสตร์ 55.45 30.07 96 95 98.96 

เฉลี่ยรวม 71.75  36.30    
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แผนภูมิแสดงคะแนนผลการสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2562 

 

 
 
จากตาราง พบว่าผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) วิชาภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติร้อยละ 100  และวิชาวิทยาศาสตร์ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ
ร้อยละ 98.96 

 
ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพื้นฐาน (O-NET)  

โดยใช้คะแนนเฉลี่ย (ปีการศึกษา 2560 -2562) นักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3  

 

วิชา 

คะแนนเฉลี่ย 

เพิ่ม/ลด 

ค่าเฉลี่ย

ระดบัประเทศ 

ปี 2562 

ปีการศึกษา 

2560 

ปีการศึกษา 

2561 

ปีการศึกษา 

2562 

ภาษาไทย 76.43 85.11 82.25 -2.86 55.14 

ภาษาอังกฤษ 53.35 51.88 62.69 10.81 33.25 

คณิตศาสตร์ 86.00 90.88 86.63 -4.25 26.73 
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วิชา 

คะแนนเฉลี่ย 

เพิ่ม/ลด 

ค่าเฉลี่ย

ระดบัประเทศ 

ปี 2562 

ปีการศึกษา 

2560 

ปีการศึกษา 

2561 

ปีการศึกษา 

2562 

วิทยาศาสตร์ 66.06 72.65 55.45 -17.2 30.07 

เฉลี่ยรวม 72.01 70.64 71.75 -3.375 36.30 

 

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้คะแนนเฉลี่ย (ปีการศึกษา 2560 -2562) 
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1.6.2 ตารางแสดงคะแนนผลการสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2562 

วิชา 
คะแนนผล
การสอบ 

ค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ   

จำนวน
นักเรียนเข้า

สอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีคะแนนมากกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

ร้อยละ 

ภาษาไทย 67.37 42.21 142 141 99.30 
ภาษาอังกฤษ 49.17 29.20 142 135 95.07 
คณิตศาสตร์ 63.61 24.41 142 142 100.00 
วิทยาศาสตร์ 51.82 29.20 142 137 96.48 
สังคมศึกษาฯ 49.57 35.70 142 136 95.77 

เฉลี่ยรวม 56.38 32.34    
 

แผนภูมิแสดงคะแนนผลการสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2562 

 

 
 
จากตาราง พบว่าผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มวิชาสูงกว่า

ค่าเฉลี่ยระดับชาติร้อยละ 100   รองลงมาตามลำดับ คือวิชาภาษาไทยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติร้อยละ 99.30  
วิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติร้อยละ 96.48   วิชาศึกษาฯสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติร้อยละ 95.77  
ละวิชาภาษาอังกฤษสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติรอ้ยละ 95.07  
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ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้คะแนนเฉลี่ย (ปีการศึกษา 2560 -2562) 

 

วิชา 

คะแนนเฉลี่ย 

เพิ่ม/ลด 

ค่าเฉลี่ย

ระดับประเทศ 

ปี 2562 

ปีการศึกษา 

2560 

ปีการศึกษา 

2561 

ปีการศึกษา 

2562 

ภาษาไทย 71.84 70.06 67.37 -2.69 42.21 
ภาษาอังกฤษ 50.24 49.72 49.17 -0.55 29.20 
คณิตศาสตร์ 67.22 73.19 63.61 -9.58 24.41 
วิทยาศาสตร์ 54.56 48.85 51.82 2.97 29.20 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

46.61 51.21 49.57 -1.64 35.70 

เฉลี่ยรวม 58.094 58.606 56.308 -2.298 32.34 
 

 

จากตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที ่6 ปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของระดับประเทศทุกวิชา  

 



รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) 

 

~ 14 ~ 
 

1.7 ข้อมูลด้านงบประมาณ 
รายรับ จำนวน/บาท รายจ่าย จำนวน/บาท 

เงินงบประมาณ  14,197,576.- งบดำเนินการ  
  - เงินเดือน-ค่าจ้าง 5,197,576.- 
  - งบลงทุน 9,000,000.- 
เงินนอกงบประมาณ 
เงนิอุดหนุน 

60,480,000.- งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

  -งบการจัดการเรียนการสอน 28,800,000.- 
  -งบสำหรับการอยู่ประจำ 31,680,000.- 
เงินอ่ืนๆ (ระบุ) 6,561,000.- งบอ่ืนๆ (ระบุ) 6,561,000.- 

รวมรายรับ 81,238,576.- รวมรายจ่าย 81,238,576.- 
งบดำเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง  คิดเป็นร้อยละ .........25.55.......  ของรายรับ (ของรายรับทั้งหมด) 
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คิดเป็นร้อยละ  .........74.45.......  ของรายรับ 

 
1.8 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 

ตารางแสดงจำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 
ลำดับที่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ จำนวนนักเรียน 

1 หอสมุด 715 
2 ห้องพยาบาล 650 
3 ห้องดาราศาสตร์ 715 
4 ห้องไมโครคอนโทรลเลอร์ 286 
5 แมชชีนช้อป 286 
6 ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์  287 
7 ห้องปฎิบัติการเคมี                429 
8 ห้องปฎิบัติการชีววิทยา  429 
9 ห้องปฎิบัติการฟิสิกส์  429 

10 ห้องปฎิบัติการคณิตศาสตร์ ม.ต้น 287 
11 ห้องปฎิบัติการคณิตศาสตร์ ม.ปลาย 429 
12 หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 715 
13 ห้องปฎิบัติการดนตรีไทย 715 
14 ห้องปฎิบัติการดนตรีสากล  715 
15 ห้องทัศนศิลป์ 715 
16 ปฎิบัตกิารนาฏศิลป์ไทย 715 
17 วิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราช 715 
18 สถาบันพัฒนศิลป์วิทยาลัยนาฎศิลป์ นครศรีธรรมราช 715 
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แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรยีนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 

 
 

ตารางแสดงจำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 
ลำดับที่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ จำนวนนักเรียน 

1 
โครงการเซรามิค สถาบันวิจัยจุฬาภรณ ์หมู่บ้านจุฬาภรณพัฒนา 2 อ.พิปูน  
จ.นครศรีธรรมราช 

96 

2 
โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตำบล บ้านสี่แยกสวนป่า ตำบลวังหิน 
อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 

95 

3 
ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกาแฟขี้ชะมด ณ บ้านไร่ตะวันหวาน 
อ.ลำทับ จ.กระบี่ 

96 

4 ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทะเลน้อย จ.พัทลุง 143 
5 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช  อ.เมือง จ. นครศรีธรรมราช 143 
6 ไร่จันทรังษี อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 143 
7 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก อ.เมือง จ.สงขลา 143 
8 ทักษิณคดีศึกษา อ.เมือง จ.สงขลา 143 
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ลำดับที่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ จำนวนนักเรียน 

9 ศูนย์เรียนรู้สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ครูเชาว์โชว์ อ.ปากพนัง จ. นครศรีธรรมราช 143 
10 แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ. นครศรีธรรมราช 143 
11 พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านหนังตะลุง สุชาติ ทรัพย์สิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 143 

 
แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 

 
  
1.9 ข้อมูลชมุชนสภาพชุมชนโดยรวม 

1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรยีนมลีักษณะเป็นชุมชนเกษตรกรรม มีประชากรประมาณ 15,000 คน  
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ ได้แก่วัดและส่วนราชการต่างๆ เช่น ศูนย์อนามัยที่ 11 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ศาล
เยาวชนและครอบครัว อาชีพหลักของชุมชน คือเกษตรกรรมเนื่องจากพ้ืนที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การทำการเกษตร 

2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับราชการ คิดเป็นร้อยละ 75 นับ
ถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 95 ฐานะทางเศรษฐกิจ/ รายได้โดยเฉลี่ย ต่อครอบครัว ต่อปี 200,000-
400,000 บาท จำนวนสมาชิกเฉลี่ยต่อครอบครัว 4 คน 

3. โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
    โรงเรยีนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ตำบลบางจากซ่ึงเป็นธรณี

สงฆ์ ได้รับความอนุเคราะหจ์ากเจ้าอาวาสวัดมุจลินทราวาสตั้งอยู่ในชุมชนการเกษตรมีแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญทางด้าน
การเกษตร นอกจากนี้บริเวณใกล้เคียงของสถานศึกษาเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการ เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างดีสำหรับ
นักเรียน นอกจากนี้โรงเรียนมีความสัมพันธ์กับชุมชนอย่างดี มีการร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชน การเผยแพร่ความรู้
ทางวิชาการแก่ชุมชน การส่งบุคลากรของโรงเรียนไปช่วยสอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 
การรว่มกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนากับชุมชนเป็นต้น 
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1.10 โครงสร้างหลักสูตร 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา เน้นการ

เรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  สำหรับหลกัสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
พุทธศกัราช 2551 โรงเรยีนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน  ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 

 
ช่วงชั้นที่ 3 

ระดับชั้น 

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อป)ี 

รวม 
ภาษาไทย 

คณิต 
ศาสตร์ 

วิทยา   
ศาสตร์ 

สังคม
ศึกษา 
ศาสนา
และ 

วัฒนธรรม 

สุข
ศึกษา
พล

ศึกษา 

ศิลปะ 

การ
งาน

อาชีพ&
เทคโน

ฯ 

ภาษา
ต่าง   

ประเทศ 

กิจกรรม
พัฒนา    
ผู้เรียน 

ม.1 9.68 16.13 16.13 12.90 6.45 6.45 6.45 16.13 9.68 100 
ม.2 9.68 16.13 16.13 12.90 6.45 6.45 6.45 16.13 9.68 100 
ม.3 9.68 16.13 16.13 12.90 6.45 3.23 12.90 12.90 9.68 100 
รวม 29.04 48.39 48.39 38.7 19.35 16.13 25.8 45.16 29.04 300 

  
จำนวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียน  เรียนทั้งปี  เท่ากับ  1,240 ชั่วโมง 
แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ

เทคโนโลยี รวมทั้งความมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบ 
 

ช่วงชั้นที ่4 

ระดับชัน้ 

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี) 

รวม 
ภาษาไทย 

คณิต 
ศาสตร์ 

วิทยา  
ศาสตร์ 

สังคม
ศึกษา 
ศาสนา
และ 

วัฒนธรรม 

สุข
ศึกษา
พล

ศึกษา 

ศิลปะ 

การ
งาน

อาชีพ&
เทคโน

ฯ 

ภาษา
ต่าง   

ประเทศ 

กิจกรรม
พัฒนา    
ผู้เรียน 

ม.4 5.56 19.44 25.00 5.56 2.78 2.78 11.11 19.44 8.33 100 
ม.5 5.56 16.66 27.78 11.11 2.78 2.78 11.11 13.87 8.33 100 
ม.6 6.06 12.12 30.0 9.09 3.03 3.03 12.12 15.16 9.09 100 
รวม 17.18 48.22 83 

.08 
25.76 8.59 8.59 34.34 48.49 25.75 300 

 จำนวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียน  เรียนทั้งปี ระดับชั้น ม.4  เท่ากับ 1,440 ชั่วโมง 

 ระดบัชั้น ม.5  เท่ากับ 1,440 ชั่วโมง และ ระดับชั้น ม.6 เท่ากับ 13,220 ชั่วโมง 
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1.11 ผลงานเด่นของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
ผลรางวัลการแข่งขันของนักเรียนประจำปี 2562 

 
ระดับชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุลนักเรียน รางวัล รายการแข่งขัน 
1 เด็กชายเนติธร  ขาวมะลิ เหรียญทองแดง การโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ 
2 นางสาวพิมพมาดา  กันตังกุล เหรียญทองแดง การโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ 
3 นางสาวฉมาบดี  ฤทธิ์เลื่อน เหรียญทองแดง การโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุลนักเรียน รางวัล รายการแข่งขัน 
1 1. นางสาวฐิติชญา พวงเหล่าเวช  

2. นางสาวกนกพิชญ์ สระวัง  
3. นางสาวพิมพ์มาดา กันตังกุล  
4. นางสาวพนิตวีร์ เชาวลิต   
5. นายนคเรศ กังสุกุล  
6. นายศุภณัฐ แซ่เตื้อง  
7. นายวริทธิ์ธร คงหนู  
8. นายศุภกร สันทัดการ  
9. นายจิรภัทร เขือ่นเพชร   
10. นายชัชวาลย์ บุญจงเจรญิ  
11. นายยศพนธ์  รักษ์ศรีทอง  
12. นายคณาธิป ขำตรี  
13. นายชิษณุพงศ์ เพ็งชัย  
14. นายธนภัทร จันทร์แก้ว  
15. นายอภิเชฏฐ ์คมวัชรพงศ์  
16. นายภูมินทร์ ชุมภู 

ได้รับรางวัล 
- เหรียญทอง 2 รายการ  
- เหรียญเงิน 5 รายการ 

นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อเข้า
ร่วมประกวดในโครงการ Thailand 
New Gen Inventors Award  
(I - New Gen Award2020)  
จำนวน 7 โครงงาน 

2 1. นางสาวเตชินี หีตชว่ย 
2. นางสาวพิมพ์มาดา กันตังกุล 
3. นางสาวพรเพ็ญทิพย์ ชัยศิริ 
4. นายคณิตพงศ์ วิรัตน์กุล 
5. นายดนุเดช คงคาไหว 
6. นายธนภัทร จันทร์แก้ว 
7. นายภูมินทร์ ชุมภู 
8. นายศิวกร คอนกำลัง 
9. นายกฤตเมธ แก้วชื่น 

ได้รับรางวัล  
- รองชนะเลิศอันดับ 2 
จำนวน 1 รางวัล 
- ชมเชย 3 รางวัล 
 

งานประชุมวิชาการและวิจัย
ระดับชาติ และนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2562 
จำนวน 4 ทีม 
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ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุลนักเรียน รางวัล รายการแข่งขัน 
3 นายธณาวุฒิ  ประมวลศิลป์ 

นายธราเทพ  ศรีสุวรรณ 
นางสาวเบญญาภา  ทัลวัลลิ ์

เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 69  
ปีการศึกษา 2562 
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริม
การอ่าน ม.4-ม.6 

4 นายภูมินทร์  ชุมภู    
นายศิวกร  คอนกำลัง   
นายสรรเพชญ  แสงนิล   

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 69  
ปีการศึกษา 2562 
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง  
ม.4-ม.6    

5 เด็กชายอริญชย์  สุวรรณ 
นายนพวิชญ์  ไหมพูล 
นายสรณ์  บัวเกต ุ

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที ่69  
ปีการศึกษา 2562 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 

6 เด็กชายกฤดิ  ทรงเดชาไกรวุฒิ 
เด็กชายชยุตพงษ์  พิบูลย์ 
เด็กชายศรีภูมิ  ศรีไชย  

เหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 69  
ปีการศึกษา 2562 
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพ้ืนฐาน ม.
1-ม.3   

7 เด็กชายพันเพชร  พัชนี  
เด็กชายอิศรานุวัฒน์  สร้อยสุนทร   
เด็กชายเมธัส  สีเผือก 
 
  

เหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 69  
ปีการศึกษา 2562 
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง  
ม.1-ม.3   

8 เด็กชายธรณ์ธันย์  ปรีชาติวงศ์ 
เด็กชายธีรัตม์  อินทระ  
เด็กชายเนติธร  ขาวมะลิ 

เหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 69  
ปีการศึกษา 2562 
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง  
ม.1-ม.3   

9 นางสาวกนกวรรณ  เชื้อจักร์   
เด็กชายพสักร  ปานทอง 

เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที ่69  
ปีการศึกษา 2562 
การแข่งขันการสร้าง Webpage 
ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 

10 นายนนฐวุฒิ  หวังด ี เหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
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ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุลนักเรียน รางวัล รายการแข่งขัน 
นายภูมินทร์  ชุมภู ระดบัชาติ ครั้งที่ 69  

ปีการศึกษา 2562 
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ม.4-ม.6 

11 นางสาวพัชราภรณ์  ดวงแก้ว   
นายเดชณรงค์  มาธรรม 

เหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 69  
ปีการศึกษา 2562 
การแข่งขันการสร้าง Motion 
Infographic ม.4-ม.6 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุลนักเรียน รางวัล รายการแข่งขัน 
1 นางสาวอัญชิสา  คงสุข ชนะะเลิศ ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับ
โล่พระราชทาน เกียรติ
บัตรและเงินสด จำนวน 
๑๐,๐๐๐ บาท 
 

การแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่
พระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี ครั้งที่ ๑๘ 

2 เด็กหญิงวันมีสุข เปาะทองคำ ชนะะเลิศ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับ
โล่พระราชทาน เกียรติ
บัตรและเงินสด จำนวน 
๑๐,๐๐๐ บาท 
 

การแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่
พระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี ครั้งที่ ๑๘ 

3 นางสาวบุญยานุช  เตี้ยชู 
  
 

เหรียญทอง การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำ
คมเดิม) ม.4-ม.6 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุลนักเรียน รางวัล รายการแข่งขัน 
1 นายณัฐปคัลภ์  แสงวิเชียร 

นายนภัส  พร้อมประเสริฐ 
นายวิชญะ  วิทยาเศรษฐกุล 

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบาย
ทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 

2 เด็กชายปฤณ  ภูวรกิจ เหรียญทอง การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 
3 ด.ญ.พิมพ์ชนก  ลีลาประดิษฐ์พงศ์ ชมเชย เพชรยอดมงกุฏคณิตศาสตร์  
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ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุลนักเรียน รางวัล รายการแข่งขัน 
4 

ด.ช.พิชชานันท์  ถาวรสุข 
ผ่านเกณฑ ์ 
(1 ใน 50 คนแรก) 

เพชรยอดมงกุฏคณิตศาสตร์  

5 ด.ช.พิชชานันท์  ถาวรสุข เหรียญเงิน Asmo Thai Competttion 2019 
6 ด.ช.ธรณ์ธันย์  ปรีชาติวงศ์ เหรียญทองแดง Asmo Thai Competttion 2019 
7 ด.ญ.ธนัชพร  เชยบัวแก้ว เหรียญเงิน Asmo Thai Competttion 2019 
8 น.ส.ณิศานันท์  แก้วซัง เหรียญเงิน Asmo Thai Competttion 2019 
9 น.ส.ปุณิกา  ทรัพย์แต่ง เหรียญทองแดง Asmo Thai Competttion 2019 
10 นายวิชญะ  วิทยาเศรษกุล 

นายวรินทร  สุทธิธรรม 
นายณัฐปคัลป์  แสงวิเชียร 
นายชัชวาล  บุญจงเจริญ 
นายธนากร  รัตนบุร ี
นายธฤต  สุวรรณศรี 
นายธัชพล  ปิน่ทอง 
นายนภัส  พร้อมประเสริฐกุล 
นายภูม ิ ณ นรงค์ 
น.ส.เตชินี  หีตช่วย 

Bronze Team Award 
Asmo Thai Competttion 

2019 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุลนักเรียน รางวัล รายการแข่งขัน 
1 น.ส กนกกร  เพ่ิมเปียมทรัพย์ 

น.ส ทิพรดา  เบิกบาน 
เข้าร่วมนำเสนอ 

Globe Student Research 
Compettion 2019  สสวท. 

2 น.ส กนกพิชญ์  สระวัง 
น.ส เตชินี  หีตช่วย 

รองชนะเลิศอันดับ1  
การประกวดนวัตกรรมนาโน
เทคโนโลยี ระดับประเทศครั้งที่10 

3 น.ส พรเพ็ญทิพย์  ชัยศิริ 
น.ส พิมพ์มาดา  กันตังกุล 
น.ส ปาริชาติ  นาคเกิด 
นาย คณิตพงศ ์ วิรัตน์กุล 

รองชนะเลิศอันดับ3 
การประกวดนวัตกรรมนาโน
เทคโนโลยี ระดับประเทศครั้งที่10 

4 นายณัฐดนัย  ปราชญ์นคร  
นาย ชัลวาล  บุญเจริญ 
นายยศพนธ์  รักษ์ศรีทอง 

เข้าร่วมนำเสนอ 

 โครงการสะพานสานฝันเยาวชนนัก
ประดิษฐ์ ประจำปี 2562 (Bridge 
2 inventor 2019)รอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ 
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5 นายชัยพิสิฐ  ฤทธิ์ชู  
นายกฤตพล  เพชร์แก้วณา 
น.ส ทิพรดา  เบิกบาน 

เข้าร่วมนำเสนอ 

 โครงการสะพานสานฝันเยาวชนนัก
ประดิษฐ์ ประจำปี 2562 (Bridge 
2 inventor 2019)รอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ 

6 น.ส ฐิติรัตน์  จันทร ชนะเลิศ โล่ห์
พระราชทาน 

การประกวดนวัตกรรมนาโน
เทคโนโลยี ระดับประเทศครั้งที่10 

7 นาย พงศ์ภัค  การวินพฤติ 

ชนะเลิศ  เหรียญทอง 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ค่ายเวที
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้ง
ที่ 15 

8 นาย ยุทธพิชัย  เอียดทุ่ม 
รองชนะเลิศ  อันดับ 2
เขา้ร่วมนำเสนอ รอบ

ระดับประเทศ 

การประกวดนวัตกรรมด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ Thailand 
Junior Water Prize 2019 ”การ
ประกวดโครงงานของ
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21 

9 1. เด็กหญิงพัชรากร  สุขดี 
2. เด็กชายภควัต  โรจนโ์มสิก 
3. เด็กหญิงศุภิสรา  ไชยธรรม 
  

เหรียญทอง  การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-
ม.3 

10 1. นางสาวชลธิชา   ชาตร ี
2. นางสาวพุธิตา   บัวเกตุ 
 

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 

11 1. นายนพวิชญ์   ไหมพูล 
2. นายสรณ์  บัวเกตุ 
3. เด็กชายอริญชย์  สุวรรณ 

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุลนักเรียน รางวัล รายการแข่งขัน 
1 1. นายพิทักษ์ชน   ทิพย์รัตน์ เหรียญทอง 

 
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น 
(Drawing) ม.4-ม.6 

2 1. นายกรณ ์ เลี่ยมแก้ว 
2. นางสาวชนกนันท์  รักกมล 
3. นายชนาธิป  เชาวนการกิจ 
4. นางสาวชนิกานต์  ทองสลับล้วน 
5. นายณัฐชัจจ์  ฉิมรักษ์ 
6. นายณัฐดนัย  ด้วงปราง 

เหรียญทอง 
 

การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 
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ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุลนักเรียน รางวัล รายการแข่งขัน 
7. เด็กชายณัฐนนท์  เหลืองอักษร 
8. เด็กชายทีราธร  เจริญพานิช 
9. นางสาวธนพร  ฉิมเรือง 
10. นางสาวธัญสรณ์  ยกถาวร 
11. เด็กหญิงนภัสวรรณ  โหสกุล 
12. นางสาวนีรานันต์  ชัยยุทธ์ 
13. นายปรมัตถ์  ประแจ 
14. เด็กชายปัณณวิชญ์  พิทักษ์
บูรพา 
15. เด็กชายปิยศักดิ์  คงทอง 
16. เด็กหญิงภัณฑิร  นาคา 
17. นายภูชิต  ขวัญดี 
18. เด็กชายภูวเดช  บัวผุด 
19. เด็กชายสรวิชญ์  ดว้งปราง 
20. นายโชคทวี  สุวรรณระดา 
21. นางสาวไพจิตรา  สิทธิ์มาก 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุลนักเรียน รางวัล รายการแข่งขัน 
1 นายภูดิศ  อินทรักษา 

 
ชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐกิจ

การเงิน 
2 นายภูดิศ  อินทรักษา 

 
รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาทาง

เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 
11 

3 เด็กชายอัฒฐกร  ชวเศรษฐโกศล รองชนะเลิศเหรียญเงิน 
 

ประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ  ครั้ง
ที ่12 

4 นางสาวปวิชญา เด็นหลี 
 

คะแนนผ่านเกณฑ์ 
 

ประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ  ครั้ง
ที่ 12 

5 นายณัช   หนูพันธ์ เหรียญเงิน การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 

6 นางสาวชัญญา  เหมือนจันทร์ เหรียญทองแดง การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 

7 นางสาวอัญชิสา  คงสุข รางวัลชมเชย การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอด
มงกุฎ ครั้งที่ 11 

8 นายณโยดม  ไพชำนาญ ชมเชย การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอด
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ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุลนักเรียน รางวัล รายการแข่งขัน 
มงกุฎ ครั้งที่ 11 

9 นายภูขจร   บุญประกอบ ชมเชย การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอด
มงกุฎ ครั้งที่ 11 

10 นายทัศพงษ์ โปทอง รางวัลชมเชย หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเพชร
ยอดมงกุฎ ครั้งที่ 2 

11 นายนิธิศ  สมภักดี คะแนนผ่านเกณฑ์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเพชร
ยอดมงกุฎ ครั้งที่ 2 

12 นายณัช   หนูพันธ์ เข้าร่วมแข่งขัน การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย 
เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2562 

13 นางสาวศิริพิชญ์  บุญสนิท เข้าร่วมแข่งขัน การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย 
เนื่องในวันรพ ีประจำปี พ.ศ.2562 

14 นายชัยวิทย์ จำนงจิต เข้าร่วมแข่งขัน งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและ
การประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ด้านพระพุทธศาสนาปีที่ 4 

15 นายธนวัฒน์ แต้มเติม เข้าร่วมแข่งขัน งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและ
การประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ด้านพระพุทธศาสนาปีที่ 4 

16 นางสาวญาศมินทร์ เบนตี้อับดุลมา
เล็ค 

เข้าร่วมแข่งขัน งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและ
การประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ด้านพระพุทธศาสนาปีที่ 4 

17 นางสาวจิรัชญา สิงห์ตะสุวรรณโณ เข้าร่วมแข่งขัน งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและ
การประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ด้านพระพุทธศาสนาปีที่ 4 

18 1. นางสาวชนากานต์  รัตนบุรี 
2. นางสาวณัฐรัตน์  เพ็ชรรัตน์ 
3. นางสาวณัฐวิภา  ทองดี 
4. นางสาวสิริยากร  ชาล ี
5. นางสาวอัญชิสา  คงสุข 

เหรียญทอง การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-
ม.3 

19 นางสาววันวิสา  บุญคง 
  

เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.
1-ม.3 

20 นายปณทรรศน์  สุขเกื้อ 
  

เหรียญทอง การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.
4-ม.6 

21 1. เด็กหญิงฐานิภา  เดชสุรางค์ 
2. เด็กชายสรวิชญ์  ดว้งปราง 

เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 

22 1. เด็กหญิงกัลยวรรธน์  ทิพย์สง 
2. เด็กหญิงณัฐญาดา  แซ่ลิ้ม 

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 

การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.
1-ม.6 
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ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุลนักเรียน รางวัล รายการแข่งขัน 
3. นางสาวนภัสวรรณ  สามนตราช 
4. เด็กหญิงปนัสยา  บุญสนอง 
5. เด็กหญิงปรมาภรณ์  นุ้ยศรีราม 
6. นางสาวปวิตรา  ปันฉิม 
7. นางสาวปวีณส์ุดา  มาศเมฆ 
8. เด็กหญิงพัฒริศา  ฤกษ์อนันต์ 
9. นางสาววรรณวิสา  พยุหะ 
10. เด็กหญิงอภิษฐา  ศรีหมุดกุล 

 
ระดับนานาชาติ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุลนักเรียน รางวัล รายการแข่งขัน 
1 1. นางสาวกนกพิชญ์ สระวัง 

2. นางสาวเตชินี หีตชว่ย  
3. นายธนภัทร จันทร์แก้ว 
4. นายดนุเดช คงคาไหว 
5. นายปณทรรศน์ สุขเกื้อ 
6. นายเดชณรงค์ มาธรรม 

ได้รับรางวัล  
- เหรียญเงิน  
2  รางวัล 
- เหรียญทองแดง  
2 รางวัล 

ITEX : International Invention 
Innovation and Technology 
Exhibition  จำนวน 3 ทีม 
 

2 1. นายทักษ์ดนัย ศิริสมบัติ 
2. นายโชคทวี สวุรรณรดา 
3. นายเพชร จันทร์พุ่ม 
4. นายจิรภัทร เขื่อนเพชร 
5. นายธนภูมิ เจริญกุลพานิชย์ 
6. นายศุภกร สันทัดการ 

ได้เข้าร่วมการนำเสนอ
ผลงาน 

Young Inventors Challenge 
2019 
 

3 1. นายอติชาต อุปการสังข์  
2. นายคุณัชญ์  จุลษร 

ได้เข้าร่วมการนำเสนอ
ผลงาน 

Word Robot Games 2019 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุลนักเรียน รางวัล รายการแข่งขัน 
1 

น.ส.เสาวลักษณ์  ขุนณรงค์ 
ตัวแทนประเทศนำเสนอ
โครงงาน 

GLOBE ANNUAL Meeting 
2019 

2 
น.ส.พิมพ์มาดา  กันตังกุล 

ตัวแทนประเทศนำเสนอ
โครงงาน 

GLOBE ANNUAL Meeting 
2019 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุลนักเรียน รางวัล รายการแข่งขัน 
1 

นายยุทธพิชัย  เอียดทุ่ม 
First place 

environment poster 
STEP ENVIRONMENT CAMP 
2019 

2 
นายยุทธพิชัย  เอียดทุ่ม 

ตัวแทนประเทศไทย เข้า
ร่วมนำเสนอ 

Intel International Science and 
Engineering Fair 2019 

3 นายทักษ์ดนัย  ศิริสมบัติ 
นายศุภกร  สันทัดการ 
นางสาวฐิติชญา  พวงเหล่าเวช 
นายวริทธิ์ธร  คงหน ู
นายกฤตพล  เพชร์แก้วณา 

เข้าร่วมนำเสนอ 
Cansat นานาชาติ   ณ ประเทศ
รัสเซีย  

4 นายยุทธพิชัย  เอียดทุ่ม 
นางสาวฐิติรัตน์  จันทร 
นายพงศ์ภัค  การวินพฤติ 

เหรียญเงิน 
47th INTERNATIONAL 
EXHIBITION OF INVENTIONS OF 
GENEVA 

5 
นายพงศ์ภัค  การวินพฤติ 
นางสาวปาริชาต  นาคเกิด 

 เหรียญทองและ special 
awards 

47th INTERNATIONAL 
EXHIBITION OF INVENTIONS OF 
GENEVA 

6 
นางสาวณิชนันท์  ราชธานี 
นางสาวถิรดา  เกื้อมี 

เหรียญทองแดง 
47th INTERNATIONAL 
EXHIBITION OF INVENTIONS OF 
GENEVA 

 
1.12 ผลการประเมินคุณภาพภายในในรอบปีที่ผ่านมา  

ตารางแสดงการประเมินตนเองหรือการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561  
มีการสรุปผลการประเมินรายมาตรฐาน  ดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที ่1  คุณภาพผู้เรียน  
1. 1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
1. 2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
2.1  การมีเปา้หมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน   ยอดเยี่ยม 
2.2 มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
2.3 ดำเนินการพฒันาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 
จัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
3.1 ร้อยละของครูที่รู้และเข้าใจเป้าหมายหลักสูตร วิเคราะห์มาตรฐานและ
ตัวชี้วัดได้ 

ยอดเยี่ยม 

3.2  ร้อยละของครูที่บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก และวิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล 

ยอดเยี่ยม 

3.3 ร้อยละของครูที่ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เอกสารประกอบการสอนและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

3.4 รอ้ยละของครูที่จัดการเรียนรู้ตามแผนผ่านระบบการคิดและปฏิบัติจริง
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ยอดเยี่ยม 

3.5 ร้อยละของครูที่วัดวิเคราะห์ประเมินผลและทบทวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และใหข้้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

3.6 ร้อยละของครูทีม่ีนวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือวิจัยในชั้นเรียน ยอดเยี่ยม 
3.7 ร้อยละของครูที่รายงานผลการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศหรือวิจัยในชั้นเรียน 

ยอดเยี่ยม 

3.8 ร้อยละของครูที่นำกระบวนการคิดและกระบวนการวิจัยสู่ห้องเรียน ยอดเยี่ยม 
รวมคะแนน  3  มาตรฐาน ยอดเยี่ยม 

 

1.13 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผ่านมา 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม   
คณะผู้ประเมินได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ตำบล

บางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 11 – 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556  
ผลการประเมินสรุปโดยภาพรวม  จำแนกตามกลุม่ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 
การศกึษาขั้นพืน้ฐาน : มัธยมศึกษา   

การศกึษาขั้นพืน้ฐาน : มัธยมศึกษา 
น้ำหนัก 
คะแนน 

คะแนน          
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที ่1 ผู้เรียนมีสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.26 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.75 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.15 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น  ทำเป็น 10.00 9.09 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 16.37 ดีมาก 
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การศกึษาขั้นพืน้ฐาน : มัธยมศึกษา 
น้ำหนัก 
คะแนน 

คะแนน          
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบง่ชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ
หน่วยงานต้นสังกัด 

5.00 4.82 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9    ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธ

กิจ   และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลกัษณข์องสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐาน และพัฒนาความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ
แนวทางปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 93.44 ดีมาก 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

• ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป               ใช่❑ ไม่ใช่ 
• มีตัวบ่งช้ีที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งช้ี จาก 12 ตัวบ่งชี ้        ใช่❑ ไม่ใช่ 
• ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่❑ ไม่ใช่ 

สรปุผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ❑  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 
1.14 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 
จุดเด่น 

๑. สถานศึกษามีคุณภาพดีเด่นการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
๒. สถานศึกษาได้รับรองจากสถาบันพัฒนาครู  อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  ร่วมกับสถาบันเพ่ิม

ผลผลิตแห่งชาติ  เป็นโรงเรียนที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศเรื่องการจัดการเรียนรู้บูรณาการที่พัฒนาการคิด
ของผู้เรียน 

๓. สถานศึกษาดำเนินการกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนวิทยาศาสตรป์ระเทศมาเลเซีย  ทำบันทึกข้อตกลง (MOU)  
ด้านวิชาการร่วมกันตามโครงการโรงเรียนคู่แฝด 
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จุดที่ควรพัฒนา 
๑. ควรพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยเฉพาะสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ  และการจัดการศึกษาพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ในทุกรายวิชา 
๒. ควรส่งเสริมด้านผลผลิตให้ผู้เรียนศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ให้มากขึ้น 
๓. ครูควรมีการพัฒนาด้านการวิจัยและนำผลวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. 2553 

๑. ด้านผลการจดัการศึกษา 
๑) ควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  และพัฒนา

แหล่งเรียนรู้ให้หลากหลาย 
๒) ควรส่งเสริมการส่งโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ผู้เรียนเผยแพร่และแข่งขันระดับนานาชาติให้มากข้ึน 
๓) ควรส่งเสริมด้านผลผลิตให้ศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ให้มากขึ้น 

๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
๑) ควรมีมาตรการจูงใจ  สวัสดิการครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้สูงกว่าสถานศึกษาโดยทั่วไป 
๒) ควรพัฒนาระเบียบและแนวปฏิบัติต่างๆให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการในฐานะโรงเรียน

วิทยาศาสตร์ 
๓) ควรบริหารจัดการโดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมให้มากขึ้น  และบริหารให้บรรลุตามท่ีกำหนด

ไว้ในแผนปฏิบัติการโดยเคร่งครัด 
๓. ด้านการจัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๑) หลักสูตรสถานศึกษาควรมีรายวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึน  เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความ
ถนัดและความสนใจ  ส่งเสริมให้ผู้เรียนไดศ้ึกษาด้วยตนเอง 

๒) มีการออกแบบการเรียนรู้ที่สนองตอบความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
๓) ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้หลากหลาย 
 

๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
๑) ควรจัดทำระบบสารสนเทศท่ีถูกต้องสมบูรณ์พร้อมใช้ในการวางแผนการศึกษา 
๒) ควรจัดให้มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  มีการเผยแพร่อย่างทั่วถึง  และมีการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
๓) ควรมีหน่วยงานรับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และกระทำอย่างต่อเนื่องไม่ใช่

ทำแบบเฉพาะกิจ 
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นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
๑. สถานศึกษาได้รับการรับรองจากสถาบันครู   อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  ร่วมกับสถาบันเพิ่ม

ผลผลิตแห่งชาติ  เป็นโรงเรียนที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศเรื่องการจัดการเรียนรู้บูรณาการที่พัฒนาการคิด
ของผู้เรียน 

๒. สถานศึกษาได้รับโล่รางวัลในการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างทัศนคติ  ค่านิยม  ความซื่อสัตย์สุจริตและ
สนับสนุนงานด้านป้องกันการทุจริตจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

๓. สถานศึกษาประสบผลสำเร็จในการจัดการเรียนรู้ระบบโรงเรียนคูแ่ฝดกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์  แห่ง
ประเทศมาเลเซีย 
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ตอนที่ 2  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา 

๑. การบริหารจัดการศึกษา 
 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ได้จัดโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
ตามระเบยีบโรงเรียนว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารราชการโรงเรียน พุทธศักราช 2561 โดยแบ่งส่วนราชการใน
โรงเรียนเป็น 5 กลุ่ม ในแต่ละกลุ่มแบ่งหน่วยงานย่อยเป็นฝ่ายดังนี้ 
  1  กลุม่อำนวยการ กำหนดให้แบ่งหน่วยงานรองเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 
   1.1 ฝ่ายบริหารสำนักงาน 
   1.1 ฝ่ายบริหารบุคคล 
   1.3 ฝ่ายบริหารงานธุรการ 
   1.4 ฝ่ายเลขานุการกลุ่มโรงเรียน 
   1.5 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
  2 กลุ่มบริหารวิชาการ  กำหนดให้แบ่งหน่วยงานรองเป็น 5 ฝ่าย ได้แก่ 
   2.1 ฝ่ายบริหารสำนักงาน 
   2.2 ฝ่ายบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้   
   2.3 ฝ่ายบริหารงานทะเบียนและวัดผล 
   2.4 ฝ่ายพัฒนาวิชาการ 
   2.5 ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ 
  3  กลุ่มบริหารงบประมาณ  กำหนดให้แบ่งหนว่ยงานรองเป็น 5 ฝ่าย ได้แก่ 
   3.1 ฝ่ายบริหารสำนักงาน 
   3.2 ฝ่ายบริหารการเงิน 
   3.3 ฝ่ายบริหารการบัญชี 
   3.4 ฝ่ายบริหารงานพัสดุ 
   3.5 ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

4 กลุ่มบริหารทั่วไป  กำหนดให้แบ่งหน่วยงานรองเป็น 5 ฝ่าย ได้แก่ 
   4.1 ฝ่ายบริหารสำนักงาน 
   4.2 ฝ่ายกิจการนักเรียน 
   4.3 ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   4.4 ฝ่ายอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค 
   4.5ฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
   5 กลุ่มบริหารงานนักเรียนประจำ กำหนดให้แบ่งหนว่ยงานรองเป็น 5 ฝ่าย ได้แก่ 
   5.1 ฝ่ายบริหารสำนักงาน 
   5.2 ฝ่ายบริหารงานหอพัก 
   5.3 ฝ่ายพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนประจำ 
   5.4 ฝ่ายบริหารงานสวัสดิการนักเรียน 
   5.5 ฝ่ายบริการ 

 (รายละเอียดตามเอกสารระเบียบบริหารราชการโรงเรียน พุทธศักราช 2561) 
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2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

แผนยุทธศาสตร์  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
ปีการศึกษา 2560 – 2564  “ห้าปีแห่งการพัฒนาสู่สถานศึกษาในกำกับ” 

วิสัยทัศน์ 

เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทั้งใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ในลักษณะโรงเรียนประจำให้มีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมกับ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ 

พันธกิจ 
๑. ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า วิจัยพัฒนา และร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและ

ต่างประเทศเพ่ือดำเนินการบริหาร และจัดการศึกษา ที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศ ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ใน
ลักษณะของโรงเรียนประจำ 

๒. พัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไปสู่ความเป็นนักวิจัยนักประดิษฐ์ 
นักคิดค้น ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้มีความสามารถเทียบเคียงกับนักเรียนของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ 

๓. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีทักษะชีวิต มีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีจิต
วิญญาณของความเป็นนักวิทยาศาสตร์ มุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีต่อเพ่ือนร่วมโลกและ
ธรรมชาติ 

๔. พัฒนาผู้ เรียนให้สามารถสร้างองค์ความรู้ด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี ให้กับ
ประเทศชาติและสังคมไทย 

๕. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ เพ่ือนำไปสู่การสร้างสังคมแห่ง
คุณภาพและแข่งขันได้  เป็นสังคมที่ยั่งยืนพอเพียง มีความสมานฉันท์เอ้ืออาทรต่อกัน 

๖. จัดการศึกษาเพ่ือกระจายโอกาสให้กับผู้มีความสามารถพิเศษในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมโอกาสให้กับนักเรียนกลุ่มด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ 
 

อุดมการณ์ 

  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช มีอุดมการณ์เพ่ือมุ่งส่งเสริมและพัฒนา
นักเรยีน  ดังนี้ 

1. เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหนักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ มี
คุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความเป็นผู้นำ 
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2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้งในระดับเดียวกันกับ
นักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ 

3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นและนักพัฒนาที่ดีด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของ
นานาชาติ 

4. รักการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการเขียน รักการค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มีความรอบรู้ รู้รอบและสามารถบูรณา
การความรู้ได ้

5. มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับ
เดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ 

6. มีจิตสำนึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความเข้าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติ มีความรักและความ
ภาคภูมิใจในชาติบ้านเมืองและท้องถิ่น  เป็นพลเมืองดียึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

7. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย และภูมิปัญญาไทย ตลอดจนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

8. มีจิตมุ่งมั่นที่จะทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคมต้องการตอบแทน
บ้านเมืองตามความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

9.  มีสุขภาพอนามัยที่ดี รกัการออกกำลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งท้ังกายและใจ 

เป้าประสงค์ 

ข้อ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มคีุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานโรงเรียนวิทยาศาสตร ์
ข้อ 2 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นครูมอือาชีพ และได้รับการส่งเสริมให้มี วิทยฐานะที่สูงขึน้ 
ข้อ 3 สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐาน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์และได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก 
ข้อ 4 สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐาน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
ข้อ 5 สถานศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา และกระจายโอกาสให้นักเรียนกลุ่มด้อยโอกาสและขาดแคลนทุน
ทรัพย์ในเขตพ้ืนที่บริการ 
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อัตลักษณ์ 

ความรู้ดี มีกระบวนการคิด จิตอาสา 

เอกลักษณ์ 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ คุณภาพสู่สากล 

กลยุทธ์โรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที ่2 การพัฒนาครูงานการสอนและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานสนับสนุนการเรียนการสอน 
กลยุทธ์ที่ 3 การพฒันาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กบัผู้

มีความสามารถพิเศษซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์ 

กลยุทธ์ที ่4 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย จิตสาธารณะ และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 1 

พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์  
ข้อ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
มาตรการที่  1  ปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับพันธกิจ 
เป้าหมายโรงเรียนวิทยาศาสตร์ และมีการ บูรณาการ 
ระหว่างศาสตร์  

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
2560 2561 2562 2563 2564 

95 96 98 99 100 
ตัวบ่งช้ี   
  1 .1 โรงเรียนมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาชาติ พันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์  ส่งเสริมความเป็นผู้นำ และมีหลักคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
  1.2  หลักสูตรมีเนื้อหาครอบคลุมทุกศาสตร์ที่จำเป็นสำหรับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระดับชาติ 
  1.3  หลักสูตรมกีารบูรณาการระหว่างสาระต่างๆ ในวิทยาศาสตร์และระหว่างวิทยาศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ 
  1.4  หลักสูตรประกอบด้วยรายวิชาทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ขั้นสูง (Advanced Course) และ 
รายวิชาเรียนล่วงหน้า (Advanced Placement Course)  สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  และระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วยรายวิชาเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
   1.5  มีเอกสารประกอบการสอนครบทุกรายวิชา 
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กลุ่มงานรับผิดชอบหลัก 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

 
มาตรการที่ 2 พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมที่หลากหลาย เหมาะสม
กับธรรมชาติของเนื้อหาวิชาและผู้เรียน 

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
2560 2561 2562 2563 2564 

95 96 97 99 100 
ตวับ่งชี ้  
  2.1  โรงเรียนเน้นการจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนมีการทำงานร่วมกัน 
  2.2  โรงเรียนเน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่หลากหลาย เป็นเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  2.3  โรงเรียนจัดให้มีการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร ์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

กลุ่มงานรับผิดชอบหลัก   
กลุ่มบริหารวิชาการ 

 

มาตรการที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และผลการทดสอบระดับชาติอยู่ในระดับสูง 

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
2560 2561 2562 2563 2564 

95 96 98 98 100 
ตัวบ่งชี ้  
  3.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายบุคคลไม่ต่ำกว่า 3.00 และผลสัมฤทธิ์โดยภาพรวมของ 
โรงเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 
  3.2 ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 80 ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ผู้เรียน 
เข้าสอบ 
  3.3 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ใน ระดับสูง 
  3.4  ผู้เรียนมีผลงานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพและได้รับการเผยแพร่ในระดับภาค/ 
ระดับชาติ นานาชาติ 

กลุ่มงานรับผิดชอบหลัก 
กลุม่บรหิารวิชาการ 
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มาตรการที ่5 ปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ สภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรียนการสอน และการทำงาน  

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
2560 2561 2562 2563 2564 

95 96 97 98 98 
ตัวบ่งช้ี   
  5.1 โรงเรียนจัดให้มีสถานที่ และอุปกรณ์สำหรับทำงานหรือศึกษาด้วยตนเอง 
  5.2 โรงเรียนมีสถานที่และอุปกรณส์ำหรับเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และกีฬาทีเ่หมาะสมกับจำนวนผู้เรียน 
  5.3 โรงเรียนมีอาคารสำนักงานและอุปกรณ์ ห้องทำงานสำหรับครูและบุคลากรเพียงพอ 
  5.4 โรงเรียนมีห้องประชุมที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมและการใช้งานที่เพียงพอ 
  5.4 โรงเรียนมีการจัดภูมิทัศน์ให้สวยงาม สะอาด มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้สอดคล้องกับโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมภิาค 

กลุ่มงานรับผิดชอบหลัก 
กลุ่มบริหารทั่วไป 

 

มาตรการที่ 6 ปรับปรุงท่ีพักอาศัยท่ีสะอาด ปลอดภัย และ
มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการพักอาศัย 

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
2560 2561 2562 2563 2564 

98 99 100 100 100 
ตัวบ่งช้ี   
  6.1 โรงเรียนมีที่พักอาศัยที่สะอาดและปลอดภัยสำหรับนักเรียนประจำ 
  6.2 โรงเรียนจัดห้องพักสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลนักเรียน 
  6.3 โรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการพักอาศัย 

มาตรการที่  4 โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย มี
ค รุ ภั ณ ฑ์ แ ล ะ อุ ป ก รณ์ พื้ น ฐ าน ที่ ค รบ ถ้ ว น  แ ล ะ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติการ และการทำวิจัย 
(98) 

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
2560 2561 2562 2563 2564 
100 100 100 100 100 

ตัวบ่งชี ้  
  4.1 โรงเรียนมจีำนวนห้องปฏิบัติการทีส่มบูรณ์และเพียงพอ 
  4.2 โรงเรียนจัดให้มีครุภัณฑ์/อุปกรณ์พ้ืนฐานในห้องปฏิบัติการที่เพียงพอสอดคล้องกับหลักสูตรและพร้อมใช้
งาน 
  4.3 โรงเรียนมีระบบการจัดการวัสดุห้องปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ 
  4.4 โรงเรียนมีระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัตกิาร 
  4.5 สภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการเอ้ือต่อการปฏิบัติการและการทำวิจัย 

กลุ่มงานรับผิดชอบหลัก 
          กลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มบริหารทั่วไป 
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  6.4 โรงเรียนปรับปรุงสภาพแวดล้อม ภูมทิัศน์  และบริเวณท่ีพักอาศัย 

กลุ่มงานรับผิดชอบหลัก 
กลุ่มบริหารทั่วไปและกลุ่มบริหารงานนักเรียนประจำ 

 

มาตรการที่ 7 ปรับปรุงโรงอาหาร ห้องพยาบาล ห้องน้ำ 
และสถานที่ออกกำลังกายที่เพียงพอ 

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
2560 2561 2562 2563 2564 

95 96 97 98 98 
ตวับง่ช้ี   
  7.1 โรงเรียนมีโรงอาหาร ร้านค้าสวัสดิการที่สะอาดและเพียงพอ 
7.2 โรงเรียนมีเรือนพยาบาลเพ่ือให้บริการทางการแพทย์และปฐมพยาบาล 
7.3 โรงเรียนจัดให้มีการดูแลรักษาห้องน้ำให้สะอาดอยู่เสมอ และพร้อมใช้งาน 
7.4 โรงเรียนมีสถานที่ออกกำลังกายทีเ่หมาะสมและเพียงพอ 

กลุ่มงานรับผิดชอบหลัก 
กลุ่มบริหารงบประมาณ  กลุ่มบริหารทั่วไปและกลุ่มบริหารงานนักเรียนประจำ 

 

มาตรการที่ 8 พัฒนาห้องสมุดให้ทันสมัย มีหนังสือและสื่อ
การเรียนรู้ที่หลากหลาย และเพียงพอ 

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
2560 2561 2562 2563 2564 

98 100 100 100 100 
ตวับ่งชี ้  
  8.1 ห้องสมุดมีหนังสือ ตำราวิชาการ และสื่อการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรและความต้องการอย่าง
เพียงพอ 
  8.2 ห้องสมุดมีฐานข้อมูล ระบบสืบค้น และเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ 
  8.3 จัดบรรยากาศห้องสมุดเพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ของโลก 

กลุ่มงานรับผิดชอบหลัก 
กลุม่บริหารวิชาการ 
มาตรการที่ 9 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพสูง ทันสมัย และเพียงพอต่อการใช้งาน และมี
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
2560 2561 2562 2563 2564 

96 97 98 100 100 

ตัวบ่งช้ี   
  9.1 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพสูง ทันสมัย และเพียงพอต่อการใช้งาน 
  9.2 โรงเรียนมีการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
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กลุ่มงานรับผิดชอบหลัก 
กลุ่มอำนวยการและกลุ่มบริหารวิชาการ 

 
มาตรการที่ 10 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการที่เน้นองค์ความรู้ ทักษะและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์สู่ การพัฒนาคุณ ภาพชี วิต ของตนเอง 
ครอบครัว และชุมชน  

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
2560 2561 2562 2563 2564 

94 95 96 97 98 

ตัวบ่งชี ้  
  10.1 ผู้เรียนมีทกัษะและความชำนาญในการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
  10.2 ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการฝึกงานหรือทำงานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์/นักวิจัย 
  10.3 ผู้เรียนมีความสามารถในการทำงานอย่างเป็นระบบ 

กลุ่มงานรับผิดชอบหลัก 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

 
มาตรการที่  11 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย 
พั ฒ น าทั กษ ะชี วิ ต  ก า ร เป็ น ผู้ น ำ  ต ามค วาม ถนั ด 
ความสามารถพิเศษ และมี    จิตสาธารณะ 

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
2560 2561 2562 2563 2564 

95 96 97 98 98 

ตัวบ่งช้ี   
  11.1 โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นผู้นำทางด้านวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน 

 
  11.2 โรงเรียนจดักิจกรรมที่ส่งเสริมความถนัดและความสามารถพิเศษของผู้เรียน 
  11.3 โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหาในสังคม หรือสร้างผลงานทาง
วิทยาศาสตร์ 
  11.4 โรงเรียนมีกิจกรรมหลากหลายทั้งในโรงเรียน นอกโรงเรียน และต่างประเทศเพ่ือพัฒนาทักษะการทำงาน 
ทักษะชีวิต และความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

กลุ่มงานรับผิดชอบหลัก 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

 

มาตรการที่ 12 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจรรยานักวิทยาศาสตร์ 
และ เจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ 

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
2560 2561 2562 2563 2564 

95 98 99 100 100 
ตัวบ่งชี ้  
  12.1 ผู้เรียนมีจรรยานักวิทยาศาสตร์ 
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มาตรการที่ 12 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจรรยานักวิทยาศาสตร์ 
และ เจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ 

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
2560 2561 2562 2563 2564 

95 98 99 100 100 
  12.2 ผู้เรียนมีความชื่นชมและมุ่งม่ันทีจ่ะสร้างสรรค์ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ 

กลุ่มงานรับผิดชอบหลกั 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

 

 มาตรการที่  13  ส่ งเสริมการแสวงหาความรู้  และ
เสริมสร้างประสบการณ์สู่มาตรฐานสากล  

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
2560 2561 2562 2563 2564 

94 96 98 98 98 
ตัวบ่งช้ี   
  13.1 ครูได้รับการพัฒนาทางวิชาการและการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง   
  13.2 ครูแสวงหาความรู้/เพ่ิมพูนประสบการณ์ของตนเองอยู่เสมอ 
  13.3 ครูมีการวัดผล/ประเมินผลตลอดเวลา 

กลุ่มงานรับผิดชอบหลัก 
กลุม่บริหารวิชาการ 

 

มาตรการที่ 14 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถใน
การสื่อสารอย่างน้อย 2 ภาษา  

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
2560 2561 2562 2563 2564 

80 85 88 90 92 
ตัวบ่งช้ี   
  14.1 ผู้เรียนใช้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ในการสื่อสารได้ดี 
  14.2 ผู้เรียนสามารถสอบผ่านการวัดระดับความสามารถทางภาษาจากสถาบันที่ได้รับการรับรองหรือจาก
สถาบันนานาชาติ 

กลุ่มงานรับผิดชอบหลัก 
กลุ่มบริหารวิชาการ 
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กลยุทธ์ที่ 2 
การพัฒนาครูงานการสอนและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

งานสนับสนุนการเรียนการสอน 
 
เป้าประสงค์ 
ข้อ 2 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ และได้รับการส่งเสริมให้มี     วิทยฐานะที่
สูงขึ้น 

 
มาตรการที่ 2 ครูผู้สอนได้รับการพัฒนากระบวนวิธีจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและ  การประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียน  

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
2560 2561 2562 2563 2564 

95 97 100 100 100 

ตัวบ่งช้ี   
  2.1 จำนวนครูที่มีผลการประเมินกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับดีข้ึนไป 

กลุ่มงานรับผิดชอบหลัก 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

 
มาตรการที่ 3 ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาศักยภาพในการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนา
คุณลักษณะนักเรียน  

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
2560 2561 2562 2563 2564 

95 97 100 100 100 

ตัวบ่งช้ี   
  3.1 จำนวนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะตามจุดมุ่งหมายเฉพาะของกิจกรรมใน
ระดับดขีึ้นไป 
กลุ่มงานรับผิดชอบหลัก 
           กลุ่มบริหารวิชาการ 

มาตรการที่ 1 ครูผู้สอนได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ทางวิชาการตรงตามวุฒิและสาขาวิชาที่สอน
เหมาะกับการสอนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
2560 2561 2562 2563 2564 

95 98 100 100 100 

ตัวบ่งช้ี   
  1.1 จำนวนครูที่มีผลการประเมินการสอนในระดับดีขึ้นไป 

กลุ่มงานรับผิดชอบหลัก 
กลุ่มบริหารวิชาการ 
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มาตรการที่  4 ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
2560 2561 2562 2563 2564 

75 77 80 83 85 
ตัวบ่งช้ี   
  4.1 จำนวนครูที่มผีลการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารก้าวหน้าขึ้นในระดับดีขึ้นไป 

กลุ่มงานรับผิดชอบหลัก 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

 

มาตรการที่ 5 บุคลากรงานสนับสนุนการเรียนการสอน
ได้รับการพัฒนาทักษะในการทำงานตามภารกิจ 

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
2560 2561 2562 2563 2564 

95 97 100 100 100 
ตัวบ่งช้ี   
  5.1 จำนวนบุคลากรงานสนับสนุนการเรียนการสอนทีม่ีผลการประเมินการทำงานภารกิจในระดับดีข้ึนไป 

กลุ่มงานรับผิดชอบหลัก 
กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารงบประมาณ และกลุ่มอำนวยการ 

 

มาตรการที่ 6 ครูหอพักได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถ
ในการจัดการเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในหอพักของนักเรียน  

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
2560 2561 2562 2563 2564 

95 97 100 100 100 
ตัวบ่งชี ้  
  6.1 จำนวนครูหอพักท่ีมีผลประเมินการทำงานด้านการจัดการหอพักนักเรียนในระดับดีขึ้นไป 
  6.2 จำนวนนักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้ชีวิตในหอพักในระดับมาก 
  6.3 จำนวนครูหอพักทีไ่ด้รับการอบรมสัมมนาในการพัฒนาศักยภาพครูหอพัก 

กลุ่มงานรับผิดชอบหลัก 
กลุ่มบริหารงานนักเรียนประจำ 

 
มาตรการที่ 7 บุคลากรงานสนับสนุนการเรียนการสอนและ
ครูหอพักได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร  

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
2560 2561 2562 2563 2564 

75 77 80 83 85 

ตัวบ่งช้ี   
  7.1 จำนวนบุคลากรงานสนับสนุนการเรียนการสอนและครูหอพักได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสาร ก้าวหน้าในระดับดีข้ึนไป 
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กลุ่มงานรับผิดชอบหลัก 
ทุกกลุม่บริหาร 

 
มาตรการที่ 8 พัฒนาครแูละบุคลากรตามเกณฑ์ มาตรฐาน
วิชาชีพ ส่งเสริม จัดทำผลงานทางวิชาการและงานวิจัยสู่
ความเป็นครูมืออาชีพ  

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
2560 2561 2562 2563 2564 

95 97 98 98 100 

ตัวบ่งช้ี   
  8.1 ครูมีมาตรฐานตามเกณฑ์วิชาชีพ 
  8.2 ครมูีผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย ซึ่งเป็นยอมรับในระดับภาค /ระดับชาติ 
  8.3  ครูไดร้ับการพัฒนาและเลื่อนวิทยฐานะเพ่ิมข้ึน 

กลุ่มงานรับผิดชอบหลัก 
กลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มอำนวยการ 

 

มาตรการที่ 9 ส่งเสริมให้ครูยึดม่ันในจรรยาบรรณครูมีเจต
คติที่ดีต่อวิชาชีพและวิทยาศาสตร์  

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
2560 2561 2562 2563 2564 

98 100 100 100 100 
ตัวบ่งช้ี   
9.1 ครูมคีุณลักษณะที่ดี มีความมุ่งมั่นเสียสละ มีคุณธรรม จริยธรรม  
9.2 ครูประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ      
9.3 มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพและงานด้านวิทยาศาสตร์ 

กลุ่มงานรับผดิชอบหลัก 
กลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มอำนวยการ 

กลยุทธ์ที ่3 

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้มี
ความสามารถพิเศษซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์ 

เป้าประสงค์ 
 ข้อ 3 สถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐาน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์และได้รับการรับรองจากการประเมนิคุณภาพภายนอก 
ข้อ 4 สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 
มาตรฐานโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
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ข้อ 5 สถานศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา และกระจายโอกาสให้นักเรียนกลุ่มด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์
ในเขตพ้ืนที่บริการ 
 
 
มาตรการที่  1  ปรับระบบโครงสร้างการบริหารที่ มี
ประสิทธิภาพโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล สู่ความเป็น
โรงเรียนนิติบุคคลในกำกับของรัฐ หรือองค์การมหาชน  

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
2560 2561 2562 2563 2564 

95 96 97 98 100 

ตัวบ่งช้ี   
 1.1 โรงเรียนมีระเบียบบริหารโรงเรียนตามรูปแบบองค์การมหาชนโดยเน้นการบริหารงานแบบมีส่วน 
ร่วมและกระจายอำนาจ 
 1.2  โรงเรียนมีการรายงานผลการดำเนินงานต่อบุคลากรภายในโรงเรียน หน่วยงานต้นสังกัด และ 
สาธารณชน 
  1.3 โรงเรียนมีการเผยแพร่นโยบายการบริหารงานให้รับทราบทั่วทั้งองค์กรและระดับสากล 
  1.4 โรงเรียนกำหนดระบบประกันคุณภาพที่สามารถนำองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศเทียบเคียงโรงเรียน
วิทยาศาสตร์นานาชาติ 
  1.5 โรงเรียนมีการส่งเสริมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ 
สิ่งแวดล้อมท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล 
  1.6 โรงเรียนมีการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
  1.7 โรงเรียนมีระบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารโรงเรียน 
  1.8 โรงเรียนมีความร่วมมือกับแหล่งเรียนรู้และหน่วยงานภายนอกในการจัดกิจกรรมในหลักสูตร และนอก 
หลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
  1.9 โรงเรียนมีการบริหารด้านบุคลากรอย่างอิสระ และคล่องตัวโดยสามารถกำหนดอัตรากำลัง สรรหา บรรจุ  
จัดจ้าง ส่งเสริม และพัฒนา 

กลุ่มงานรับผิดชอบหลัก 
กลุ่มอำนวยการและกลุ่มบริหารทั่วไป 

 
 มาตรการที่  2 ฝ่ายบริหารโรงเรียน มีคุณวุฒิความรู้  
ความสามารถและมีประสบการณ์การบริหารงานโรงเรียน
วัตถุประสงค์พเิศษ  

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
2560 2561 2562 2563 2564 
100 100 100 100 100 

ตัวบ่งช้ี   
  2.1 ฝ่ายบริหารมีคุณวุฒิ  ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการบริหาร มีวิสัยทัศน์  และสามารถนำ
โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
  2.2 ฝ่ายบริหารมีความเป็นผู้นำทางวิชาการมีผลงานปรากฏเป็นที่ยอมรับ 
  2.3 โรงเรียนมีระบบในการได้มาซึ่งฝ่ายบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
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 มาตรการที่  2 ฝ่ายบริหารโรงเรียน มีคุณวุฒิความรู้  
ความสามารถและมีประสบการณ์การบริหารงานโรงเรียน
วัตถุประสงค์พเิศษ  

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
2560 2561 2562 2563 2564 
100 100 100 100 100 

  2.4 โรงเรียนมีการประเมินฝ่ายบริหาร 

กลุ่มงานรับผิดชอบหลัก 
กลุ่มอำนวยการ 

 

มาตรการที่  3  พัฒนาระบบการจัดทำงบประมาณที่
สอดคล้องกบันโยบายและเป้าหมายของโรงเรียน  

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
2560 2561 2562 2563 2564 

96 97 98 99 100 
ตวับง่ช้ี   
  3.1 โรงเรียนมีระบบการจัดทำแผนงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการดำเนินการด้าน
งบประมาณ 
  3.2 โรงเรียนมีระบบงบประมาณที่มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได ้
  3.3 โรงเรียนมีระบบการบริหารด้านการเงิน  บัญชี  และพัสดุด้วยโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ 
  3.4 โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน 

กลุ่มงานรับผิดชอบหลัก 
กลุ่มบริหารงบประมาณ  กลุ่มบริหารทั่วไปและกลุ่มอำนวยการ 

 
 

มาตรการที่ 4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มี
ประสทิธิภาพได้มาตรฐาน  

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
2560 2561 2562 2563 2564 

95 96 97 100 100 
ตัวบ่งช้ี   
  4.1 โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา มีคณะทำงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย 
  4.2 โรงเรียนได้พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและรายงานผลการประเมิน 

กลุ่มงานรับผิดชอบหลัก 
ทุกกลุ่มบริหาร 

 

มาตรการที่ 5 ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดและ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
2560 2561 2562 2563 2564 

95 97 100 100 100 
ตัวบ่งช้ี   
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มาตรการที่ 5 ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดและ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
2560 2561 2562 2563 2564 

95 97 100 100 100 
  5.1 โรงเรียนมีระบบและกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศกึษา 
  5.2 โรงเรียนมีกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกบัชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

กลุ่มงานรับผิดชอบหลัก 
กลุ่มอำนวยการ 

 
กลยุทธ์ที ่4 

การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย จิตสาธารณะ และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
เป้าประสงค์ 
 ข้อ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
ข้อ 2 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ และได้รับการส่งเสริมให้มี     วิทยฐานะที่
สูงขึ้น 

จุดเน้น 
   นักเรียนไดร้ับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับอตัลักษณ์ 
 

 
 

มาตรการที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ระเบียบวินัย มีบุคลิกภาพ โดยบ่งบอกถึงอัตลักษณ์  
ส ำห รับ นั ก เรี ยน โรง เรี ยน จุ ฬ าภ รณ ราช วิท ยา ลั ย
นครศรีธรรมราช 

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
2560 2561 2562 2563 2564 

95 96 97 98 98 

ตัวบ่งช้ี   
  1.1 ผู้เรียนมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
  1.2 ผู้เรียนเป็นคนดี จิตผ่องใส แต่งกายดี วจีงาม 
  1.3 ผู้เรียนรู้จักประหยัด ใช้ทรัพย์สินของส่วนตน และส่วนรวมคุ้มค่า ภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
  1.4 ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน และการคิดวิเคราะห ์
  1.5 ผู้เรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ 

กลุ่มงานรับผิดชอบหลัก 
             กลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มบริหารงานนักเรียนประจำ 
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มาตรการที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่รักการเรียนรู้ มี
ทักษะ ในการแสวงหาความรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มี
สุนทรียภาพ ด้านศิลปะดนตรี กีฬาและมีทักษะชีวิตทีด่ี  

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
2560 2561 2562 2563 2564 

95 96 97 98 98 

ตัวบ่งช้ี   
  2.1 ผู้เรียนมีนิสัยรักการเรียน 
  2.2 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ 
  2.3 ผู้เรียนสนใจ/เข้าร่วมกิจกรรม/สรา้งสรรค์ผลงานด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
  2.4 ผู้เรียนมีสุขนิสัยสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
  2.5 ผู้เรียนมีสุขภาพกายท่ีดีสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
  2.6 ผู้เรียนมีสุขภาพจิตดี สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข 

กลุ่มงานรับผิดชอบหลัก 
               กลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มบริหารงานนักเรียนประจำ 
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 ตอนที่ 3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายความสำเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษา  
และแผนปฏิบัติการประจำปีที่กำหนดไว้  สถานศึกษาได้ดำเนินการจัดกิจกรรม  งาน  โครงการอย่างหลากหลาย  
ทั้งในด้านคุณภาพผู้ เรียน  ด้านการจัดการศึกษา  ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ด้านอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา  และด้านมาตรการส่งเสริม  ได้ดำเนินการตรวจสอบทบทวน  และประเมินคุณภาพภายใน โดยการ
เก็บรวบรวมข้อมูล  สารสนเทศ  ที่แสดงถึงความสำเร็จของการดำเนินงาน  แล้วจัดทำรายงานตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย 3 มาตรฐาน  ดังนี้ 
 
มาตรฐานที่  1  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
ตัวบ่งชี ้1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

 4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
สถานศึกษาเพ่ิมเติมตามวิสัยทัศน์และจุดเน้น 
           7) ทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ(อย่างน้อย ๒ ภาษา) ในการ
สื่อสาร  
 
วิธีการหรือกระบวนการพัฒนา  
มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผู้เรียน  

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลายอย่างเป็นระบบเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ เน้นการจัดการ
เรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนทำได้ คิดเป็น ทำเป็น ฝึกการปฏิบัติจากประสบการณ์จริง  มีการทำงานร่วมกันบน
พ้ืนฐานของการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่หลากหลายเป็นเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  มีการเรียน
การสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  รักในการอ่าน 
เขียน สื่อสาร ใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและเกิดการใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนื่องในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ  

โดยโรงเรียนจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้าน
การเรียนการสอนให้ครูวิจัยทั้งในระดับชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้  อีกทั้งยังมีกิจกรรมส่งเสริมความเป็นผู้นำ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนไปใช้แก้ปัญหาในสังคม หรือสร้างผลงานทางวิทยาศาสตร์ตามความถนัดและ
ความสามารถพิเศษของผู้เรียนอย่างหลากหลายทั้งในโรงเรียน นอกโรงเรียน และต่างประเทศเพ่ือพัฒนาทักษะการ
ทำงาน การศึกษาค้นคว้า วิจัยพัฒนา ทักษะชีวิต และความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งกิจกรรมกิจกรรมค่ายวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้านสังคม ภาษา 
ศิลปะ กิจกรรมโครงงาน  และโอลิมปิกวิชาการ 
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Process 
โดยดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  ดัง Flow Chart และตารางที ่1 

 ขั้นตอนการดำเนินงานของ 
กระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมายตัววัด/ตัวชี้วัด 
ความสำเร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
                                      
                                     ไม่ผ่าน 
                                          
                       ผ่าน 
 
  
 
 

1)  เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่าน 
เขียน การสื่อสาร และ
การคิดคำนวณ 
2)  เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคดิ
วิเคราะห์ คิด
วิจารณญาณ 
อภิปราย  แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 
3)  เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 
4) เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
5)  เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6) เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติ
ที่ดีต่องานอาชีพ 
7) เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะ
และความสามารถในการ
ใช้ภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศ(อย่าง
น้อย ๒ ภาษา) ในการ
สื่อสาร ได้แก่ ภาษา
อังกฤ และ/หรือภาษาจีน 
เกาหลี ญี่ปุ่น 

1)  ร้อยละ 95 ของผู้เรียน
มีความสามารถในการอ่าน 
เขียน การสื่อสาร และการ
คิดคำนวณ 
2)  ร้อยละ 95 ของผู้เรียน
มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ 
อภิปราย  แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
3)  ร้อยละ 95 ของผู้เรียน
มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 
4) ร้อยละ 95 ของผู้เรียน
มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร 
5)  ร้อยละ 95 ของผู้เรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6) ร้อยละ 95 ของผู้เรียน
มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
7) รอ้ยละ 80 ของผู้เรียน
มีทักษะแลความสามารถใน
การใช้ภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศ(อย่าง
น้อย ๒ ภาษา) ในการ
สื่อสาร ได้แก่ ภาษาอังกฤ 
และ/หรือภาษาจีน เกาหลี 
ญี่ปุ่น 

 

ประชมุ PLC ค้นหานวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
โดยใช้ KM 

วิเคราะหห์ลักสูตร /โครงการพัฒนา
โรงเรียนวิทยาศาสตร ์

รายงานผลการสอนและรายงาน
วิจัย 

ออกแบบการเรียนรู้/แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ฉบับย่อ 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

วัด วิเคราะห์ประเมินผลและนิเทศ 

บรรลุหรือไม่ วิจัย ปรับปรุง
พัฒนา 

จดักิจกรรมการเรียนรู้ 
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การปฏิบัติตามกระบวนการ (เขียนอธิบายรายละเอียดของกระบวนการจาก Flow Chart) 
ขั้นตอนที่ 1  มีการวิเคราะห์และจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา   

โดยคุณครูผู้สอนร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและอนุกรรมการวิชาการในคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณ
ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  
โดยยึดหลักการของการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นหลัก บน
พ้ืนฐานของหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ วิสัยทัศน์/พันธกิจของโรงเรียน กรอบสาระหลักสูตรระดับท้องถิ่น  
และบริบทความต้องการของสถานศึกษา แล้วยังจัดให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ และครอบคลุมสาระของข้อกำหนดการเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
ขั้นตอนที ่2  ออกแบบการเรียนรู้/แผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ   

มีการออกแบบการเรียนรู้  จัดทำแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อโดยคุณครูผู้สอนร่วมกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิและอนุกรรมการวิชาการในคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค  ขึ้นเป็นการเฉพาะสำหรับนักเรียนกลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  โดยให้มี
ลักษณะที่ยืดหยุ่น  มีลักษณะเป็นหลักสูตรรายบุคคล (Customized Curriculum) และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
ประกอบด้วยคำอธิบายรายวิชา กำหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการสอน/กิจกรรมสื่อการสอน/
แหล่งเรียนรู้ รวมถึงแผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 
ขั้นตอนที่ 3  แผนการจัดการเรียนรู้    

ครูผู้สอนแต่ละรายวิชา แต่ละระดับชั้นมีการจัดทำแผนการเรียนรู้ขึ้นเป็นของตนเองโดยการวิจัย พัฒนา
สื่อ นวัตกรรม ปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมกับคุณภาพผู้เรียน โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างเป็น
สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม คา่นิยมทีด่ีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ขั้นตอนที่4  การจัดการเรยีนการสอน   

เน้นการพิจารณาถึงศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคล หากนักเรียนคนใดมีศักยภาพและ
อัตราการเรียนรู้สูง ผู้สอนก็มีการเพ่ิมเติมรายละเอียดหรือความลึกซึ้งของเนื้อหา กระบวนการคิด และฝึกทักษะ
ต่างๆ ของรายวิชานั้นๆ ให้ เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนด้วย เช่นจัดให้มีการสอนเสริมเป็น
รายบุคคลหรือกลุ่มย่อย มอบหมายงาน จัดหาสื่อและเอกสารใหน้ักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามศักยภาพของ
นักเรียนเป็นรายบุคคล โดยครูทำหน้าทีเ่ป็นที่ปรึกษา โดยผสมผสานสาระความ จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อ
การเรียน และอำนวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัย สื่อการ
สอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนค้นพบตนเองว่า มี
ความถนัดและความสนใจทางด้านไหน สามารถคิด ตัดสินใจ แก้ปัญหา ตลอดจนกำหนดเป้าหมายและวางแผน
ชีวิตทั้งดา้นการเรียน ด้านอาชีพ และด้านการดำรงชีวิต  
ขั้นตอนที่ 5  วัด วิเคราะห์ประเมินผลและนิเทศ   

มีกระบวนการประเมินผลที่มีความเที่ยงและมีความเชื่อถือได้ เป็นไปตามหลักวิชาการครอบคลุมทั้งด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ  ทักษะกระบวนการคิด สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่านการทดสอบเชาว์
ปัญญา ผลงาน โครงงาน กระบวนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินความประพฤติ  พฤติกรรมการเรียน การร่วม
กิจกรรม และใช้ประจักษ์พยานจากแฟ้มสะสมงานด้วย พร้อมทั้งมีการนิเทศ ติดตาม การใช้หลักสูตรโดย
กระบวนการ PDCA และการร่วมมือกันทั้งครูผู้สอน หัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้าระดับชั้น คณะกรรมการบริหาร
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หลักสูตรและการสอน และระบบประกันคุณภาพภายใน หากไม่ผ่านเกณฑ์ก็จะต้องการกระบวนการในการ
ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
ขั้นตอนที่ 6  ประชุม PLC ค้นหานวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศโดยใช้ KM   

การจัดทำ เอกสารคู่มือ สื่อรูปแบบต่างๆ หรือการสอนงานแบบเป็นพ่ีเลี้ยง การถ่ายทอดแลกเปลี่ยน
ความรู้ ส่งเสริมให้มีการนำความรู้ไปใช้เพือ่เกิดการเรียนรู้ในองค์กร เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม ่
ขั้นตอนที่ 7  รายงานผลการสอนและรายงานวิจัย  

ครูมีการทำรายงานผลการสอนหรือรายงานวิจัยภาคเรียนละ 1 เล่มในทุกคนเพ่ือนำมาใช้พัฒนาการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสนับสนุนให้นำไปเผยแพร่ในการประชุมวิชาการต่างๆ เช่น รับรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วทท.) การพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารในและต่างประเทศ ซ่ึงนำไปสู่การจัดระบบและสั่งสมองค์ความรู้ไว้พร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์ 

 
ผลการดำเนินงาน(Output-Outcome) (เขียนตอบผลลัพธ์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามตัวชี้วัด) ดังนี้ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1)  เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
1.1) ร้อยละ 75 ของผู้เรียนมีผลการสอบ PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สูงกว่า

ค่าเฉลี่ยระดับชาติ  
 
แหล่งข้อมูล 

• รายงานผลการทดสอบ PISA 
 

1.2) ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ 

 
ตารางที่ 3.1 แสดงคะแนนผลการสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2562 

วิชา 
คะแนนผล
การสอบ 

ค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ   

จำนวนนักเรียน
เข้าสอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีคะแนน
มากกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

ร้อยละ 

ภาษาไทย 82.25 55.14 96 96 100 
ภาษาอังกฤษ 62.69 33.25 96 96 100 
คณิตศาสตร์ 86.63 26.73 96 96 100 
วิทยาศาสตร์ 55.45 30.07 96 95 98.96 

เฉลี่ยรวม 71.75 36.30    
 
จากตารางที่ 3.1 พบว่าผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) วิชา

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติร้อยละ 100  และวิชาวิทยาศาสตร์ สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับชาติร้อยละ 98.96 
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ตารางที่ 3.2 คะแนนผลการสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2562 

วิชา 
คะแนนผล
การสอบ 

ค่าเฉลี่ย
ระดบัประเทศ   

จำนวน
นักเรียนเข้า

สอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีคะแนนมากกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

ร้อยละ 

ภาษาไทย 67.37 42.21 142 141 99.30 
ภาษาอังกฤษ 49.17 29.20 142  135 95.07 
คณิตศาสตร์ 63.61 24.41 142 142 100 
วิทยาศาสตร์ 51.82 29.20 142 137 96.48 
สังคมศึกษาฯ 49.57 35.70 142 136 95.77 

เฉลี่ยรวม 56.38 32.34    
 
จากตารางที่ 3.2  พบว่าผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มวิชา

สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติร้อยละ 100   รองลงมาตามลำดับ คือวิชาภาษาไทยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติร้อยละ 
99.30  วิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติร้อยละ 96.48   วิชาศึกษาฯสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติร้อยละ 
95.77  ละวิชาภาษาอังกฤษสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติร้อยละ 95.07  

แสดงว่าผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกวิชาทั้งในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 
แหล่งข้อมูล 

• รายงานผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2562 
 
1.3) ร้อยละ 80 ของผู้เรียน ม.1–ม.3 และ ม.4–ม.6 ที่ได้เข้าร่วมหรือได้รับรางวัลเกี่ยวกับด้านการฟัง/

พูด/อา่น/เขียน ภาษาอังกฤษรูปแบบต่าง ๆ ในงานที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงาน
ต่าง ๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน) 

 
ตารางที่ 3.3 แสดงข้อมูลผู้เรียนทีเ่ข้าร่วมหรือได้รับรางวัลเกี่ยวกับด้านการฟัง/พูด/อ่าน/เขียน 

ภาษาอังกฤษรูปแบบต่าง ๆ ในงานที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก  
(เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน) ปีการศึกษา 2562 

ระดับ จำนวน(คน) เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง อ่ืนๆ 
ม.1–ม.3 15 11 - 3 1 
ม.4–ม.6 20 12 4 1 3 
รวม 35 23 4 4 4 
ร้อยละ 100 65.71 11.43 11.43 11.43 
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จากตารางที่ 3.3 พบว่าผู้เรียนม.1–ม.3 และ ม.4–ม.6 ที่ได้เข้าร่วมหรือได้รับรางวัลเกี่ยวกับด้านการฟัง/
พูด/อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษรูปแบบต่าง ๆ ในงานที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก จำนวน 35 คนได้รับรางวัลได้รับ
รางวัลเหรียญทอง ร้อยละ 65.71 และรางวัลเหรียญเงิน ทองแดง อ่ืนๆ ร้อยละ 11.43 แสดงว่านักเรียนที่เข้า
ร่วมได้รับรางวัล ร้อยละ 100  สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 
แหล่งข้อมูล 

• รางวัล/เกียรติบัตร 
 

1.4) ร้อยละ 75 ของผู้เรียนชั้น ม.1–ม.3 และ ม.4–ม.6 ที่มีผลงานการเขียนรายงานเชิงวิชาการ/
บทความเป็นภาษาอังกฤษ ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารหรือสื่อออนไลน์ทางวิชาการ  ที่จัดทำโดยโรงเรียนหรือ
หน่วยงาน (เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ จัดให้มีเอกสารวิชาการสำหรับเผยแพร่ผลงานของนักเรียน) 

 
ตารางที่ 3.4 แสดงร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.1–ม.3 และ ม.4–ม.6 ที่มีผลงาน 

การเขียนรายงานเชิงวิชาการ/บทความเป็นภาษาอังกฤษ ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารหรือสื่อออนไลน์ทางวิชาการ 
ระดับ จำนวนผลงาน จำนวนที่ได้รับการตีพิมพ์ ร้อยละ 

ม.1–ม.3 - - - 
ม.4–ม.6 34 34 100 
รวม 34 34 100 

 
จากตารางที่ 3.4  พบว่ามีผู้เรียน ม.4–ม.6 ที่มีผลงานการเขยีนรายงานเชิงวิชาการ/บทความเป็น

ภาษาอังกฤษ ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารหรือสื่อออนไลน์ทางวิชาการ  ที่จัดทำโดยโรงเรียนหรือหน่วยงาน (เขตพ้ืนที่
การศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ จัดให้มีเอกสารวิชาการสำหรับเผยแพร่ผลงานของนักเรยีน) จำนวน 34  คน  ดังนี ้

➢ รายการ Thailand-Japan Student ICT Fair 2019 จำนวน 12 คน  
➢ รายการ Young Inventors Challenge 2019 ณ ประเทศมาเลเซีย จำนวน 6 คน 
➢ รายการ ITEX : International Invention Innovation and Technology Exhibition  
➢ ณ ประเทศมาเลเซีย  จำนวน 6 คน 
➢ งานประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2562  จำนวน 

10 คน 
 

แหล่งขอ้มูล 
• รางวัล/เกียรติบัตร 
• รายงานโครงงานนานาชาติ 
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1.5) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนชั้น ม.1–ม.3 และ ม.4–ม.6 ที่ได้เข้าร่วมหรือได้รับรางวัลเกี่ยวกับด้านการ
ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน ภาษาไทยรูปแบบต่าง ๆ ในงานที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงาน
ต่าง ๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน)  

 
ตารางที่ 3.5 แสดงข้อมูลผู้เรียนทีเ่ข้าร่วมหรือได้รับรางวัลเกี่ยวกับด้านการฟัง/พูด/อ่าน/เขียน  

ภาษาไทยรูปแบบต่าง ๆ ในงานที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก ปีการศกึษา 2562 
ระดับ จำนวน(คน) เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง อ่ืนๆ 

ม.1–ม.3 25 19 6 - - 
ม.4–ม.6 29 19 8 1 1 
รวม 54 38 14 1 1 
  100 70.37 25.93 1.85 1.85 

 
จากตารางที่ 3.5  พบว่าผู้เรียน ม.1–ม.3 และ ม.4–ม.6 ที่ได้เข้าร่วมหรือได้รับรางวัลเกี่ยวกับด้านการ

ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน ภาษาไทยรูปแบบต่าง ๆ ในงานที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก จำนวน 54 คนได้รับรางวัลได้รับ
รางวัลเหรียญทอง ร้อยละ 70.37  รางวัลเหรียญเงิน ร้อยละ 25.93  ทองแดง และอ่ืนๆ ร้อยละ 1.85 แสดงว่า
นักเรียนที่เข้าร่วมได้รับรางวัล ร้อยละ 100  สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 
แหล่งข้อมูล 

• รางวัล/เกียรติบัตร 
 

 1.6) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนชั้น ม.1–ม.3 และ ม.4–ม.6 ที่มีผลงานการเขียนรายงานเชิงวิชาการ/
บทความเป็นภาษาไทย ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารหรือสื่อออนไลน์ทางวิชาการท่ีจัดทำโดยโรงเรียนหรือหน่วยงาน
ภายนอก (เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ จัดให้มีเอกสารวิชาการสำหรับเผยแพร่ผลงานของนักเรียน) 
 

ตารางที่ 3.6 แสดงร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.1–ม.3 และ ม.4–ม.6 ที่มีผลงานการเขียนรายงานเชิงวิชาการ
บทความเปน็ภาษาไทย ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารหรือสื่อออนไลน์ทางวิชาการที่จัดทำโดยโรงเรียนหรือหน่วยงาน

ภายนอก 
ลำดับ ระดับชั้น ผลงานการเขียนรายงานเชิง

วิชาการ/บทความเป็นภาษาไทย 
เป้าหมาย ผลการดำเนินการ 

1 มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 32 80 80 
2 มัธยมศึกษาปีที ่4-6 216 80 100 
 รวมเฉล่ีย 248 80 90 

 
จากตารางที่ 3.6  พบว่าผู้เรียน ม.1–ม.3 และ ม.4–ม.6 ที่ที่มีผลงานการเขียนรายงานเชิงวิชาการ/

บทความเป็นภาษาไทย ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารหรือสื่อออนไลน์ทางวิชาการที่จัดทำโดยโรงเรียนหรือหน่วยงาน 
(เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ จัดให้มีเอกสารวิชาการสำหรับเผยแพร่ผลงานของนักเรียน) จำนวน 248 
ผลงาน รวมเฉลี่ย ร้อยละ 90 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 



รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) 

 

~ 54 ~ 
 

1.7) ร้อยละ 90 ของผู้เรียนชั้น ม.1–ม.3 ที่เข้าสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบ
มาตรฐาน CEFR ที่มีคะแนนผลการทดสอบได้ ระดับ A1-A2 
 

ตารางที่ 3.7 แสดงร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.1–ม.3  มีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ  
อยู่ในระดับ A1-A2 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2562 

ลำดับ ระดับชั้น จำนวนนักเรียน เป้าหมาย ผลการดำเนินการ 
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 96 90 100 
2 มัธยมศึกษาปทีี่ 2 95 90 100 
3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 96 90 100 
 รวมเฉลี่ย 287 90 100 

  
จากตารางที่ 3.7 พบว่าผู้เรียนระดับชั้นม.1-ม.3 มีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 

Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) อยู่ในระดับ A1 ขึ้นไป  ปีการศึกษา 
2562 อยู่ที่ร้อยละ 100 สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด  โดยในทุกระดับชั้นของม.1-ม.3 อยู่ในระดับ A1 ขึ้นไปร้อย
ละ 100  

 
แหล่งข้อมูล 

รายงานผลการทดสอบ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) 
นักเรียน 
 

1.8) ร้อยละ 65 ของผู้เรียนชั้น ม.4–ม.6 ที่เข้าสอบวัดความสามารถดา้นภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบ
มาตรฐาน CEFR ที่มีคะแนนผลการทดสอบได้ ระดับ B1 

 
ตารางที่ 3.8 แสดงรอ้ยละของผู้เรียนชั้น ม.4–ม.6 มีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ  

อยู่ในระดับ B1 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2562 
ลำดับ ระดับชั้น จำนวนนักเรียน เป้าหมาย ผลการดำเนินการ 

1 มัธยมศึกษาปีที่ 4 142 65 9.86 
2 มัธยมศึกษาปีที่ 5 143 65 18.88 
3 มัธยมศึกษาปีที่ 6 142 65 14.08 
 รวมเฉลี่ย 427 65 14.29 

  
จากตารางที่ 3.8  พบว่านักเรียนระดับชั้นม.4-ม.6 มีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 

Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) อยู่ในระดับ B1 ขึ้นไป  ปีการศึกษา 
2562 อยู่ที่ร้อยละ 14.29 ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด  โดยระดับชั้นที่มีร้อยละของผู้ที่มีทักษะและความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับ B1 สูงสุดคือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร้อยละ 18.88 รองลงมาเป็น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ14.08  และระดับชั้นที่มีร้อยละต่ำสุดคือระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 4 ร้อยละ 
9.86  
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แหล่งข้อมูล 
รายงานผลการทดสอบ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) 

นักเรียน 

 
    1.9) ร้อยละ 80 ของผู้เรียน ชั้น ม.4-6 ที่โครงการคัดเลือกเข้าสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษจาก

แบบทดสอบมาตรฐาน เช่น TOEFL PB,TOEFL CBT,TOEFL IBT, IELTS, TOEIC หรืออ่ืน ๆ ที่มีคะแนนผลการ
ทดสอบเทียบคะแนน TOELF IBT ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 50 (โรงเรียนสุ่มเลือกนักเรียนประมาณร้อยละ 3 ของ
นักเรยีนชั้น ม.6 เข้าสอบโดยโรงเรียนหรือโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย) 
 

ตารางที่ 3.9 แสดงร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.4 - ม.6 ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสอบวัดความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบมาตรฐาน IELTS มีคะแนนผลการทดสอบเทียบคะแนน TOEFL iBT  

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ปีการศึกษา 2562 
ลำดับ ระดับชั้น จำนวนนักเรียน เป้าหมาย ผลการดำเนินการ 

1 มัธยมศึกษาปีที่ 4 - -  
2 มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 80 100 
3 มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 80 90 

 
จากตารางที่ 3.9 แสดงร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.4 - ม.6 ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสอบวัดความสามารถ

ด้านภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบมาตรฐาน IELTS มีคะแนนผลการทดสอบเทียบคะแนน TOEFL iBT  
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ปีการศึกษา 2562 
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หมายเหตุ คะแนน TOEFL iBT เต็ม 120 ดังนั้น ร้อยละ 50 คือคะแนน 60 คะแนน IELTS เทียบเท่าร้อยละ 
60 คือ ประมาณ 5.0 ขึ้นไป ในปีการศึกษา 2562 นักเรียนสอบ 20 คน ได้ ผลสอบดังนี้  
นักเรียนเข้าทดสอบจำนวน 20 คน (นักเรียน ม.5 จำนวน 10 คน และ ม.6 จำนวน 10  คน 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
1.10) ร้อยละ 85 ของผู้เรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่เรียนภาษาต่างประเทศภาษาท่ีสองมีทักษะการสื่อสาร

ได้ตามระดับมาตรฐานของภาษานั้น ๆ โดยมีระดับผลการเรียน 3-4 
 
ตารางที่ 3.10 แสดงร้อยละของผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศที่สอง 

(จีน/เกาหลี/ญี่ปุ่น/มลายู) อยู่ในระดับ 3-4 ปีการศึกษา 2562 
ลำดับ ระดับชั้น จำนวนนักเรียน เป้าหมาย ผลการดำเนินการ 
1  ภาษาญี่ปุ่น 60 85 100 
2 ภาษาจีน 60 85 100 
3  ภาษาเกาหลี 59 85 100 
4 ภาษามลายู 59 85 100 
 รวมเฉลี่ย 238 85 100 
  

จากตารางที่ 3.10 พบว่าผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศท่ีสอง(จีน/เกาหลี/
ญี่ปุ่น/มลายู) อยู่ในระดับ3-4 ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 100  สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 
หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

1. รายงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาต่างประเทศท่ีสอง(จีน/เกาหลี/ญี่ปุ่น/มลายู) 
3. รางวัลผลงานดีเด่น เช่น วุฒิบตัร , เกียรติบัตร, โล่ เป็นต้น 

 
 
 
 
 

ลำดับ คะแนน (ร้อยละ 50 คือคะแนน 60 คะแนน IELTS  
เทยีบเท่าร้อยละ 60 คือ ประมาณ 5.0) 

คน 

1 6.5 1  
2 6 6  
3 5.5 4  
4 5 8  
5 3.5 1  
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2)  เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

2.1) ร้อยละ 90 ของผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณอภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปญัหา  
 

ตารางที่ 3.11 แสดงรอ้ยละของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ระดับดีขึ้นไป ปีการศึกษา 2562 

ลำดับ ระดับชั้น จำนวนนักเรียน เป้าหมาย ผลการดำเนินการ 
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 96 90 100 
2 มัธยมศึกษาปีที ่2 95 90 100 
3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 96 90 100 
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 143 90 100 
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 143 90 100 
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 142 90 100 
 รวมเฉลี่ย 715 90 100 
  

 
 
จากตารางที่  3.11  พบว่าผู้ เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดแสดงว่าผู้เรียนทุก
คนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  ระดับดี
ขึน้ไป 
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แหล่งข้อมูล 
• ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ ภาพรวม,จำแนกตามรายวิชา,จำแนกตามครูที่ปรึกษา 
• ผลการประเมินสมรรถนะของผู้เรียนด้านความสามารถในการคิด 
• แบบประเมินโครงงาน 

 
3)  เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  3.1 ร้อยละ 90 ของผู้เรียนที่มีโครงงานหรือนวัตกรรม ระดับดี-ดีมาก  
 

ตารางที ่3.12 แสดงร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป ปีการศึกษา 2562 
ลำดับ ระดับชั้น จำนวนนักเรียน เป้าหมาย ผลการดำเนินการ 
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 96 90 100 
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 95 90 100 
3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 96 90 100 
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 143 90 100 
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 143 90 100 
6 มัธยมศึกษาปีที ่6 142 90 100 
 รวมเฉลี่ย 715 90 100 
  

 
 
จากตารางที่ 3.12 พบว่าผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม อยู่ในระดับดีขึ้นไป ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 100 แสดงว่าผู้เรียนทุกคนมีการสร้างนวัตกรรม อยู่ในระดับดีขึ้นไปสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด สามารถต่อ
ยอดไปสู่การจัดนิทรรศการ และแข่งขันทั้งในระดับเขตพ้ืนที่ ระดับชาติ และระดับนานาชาติได้ 
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แหล่งข้อมูล 
• นวัตกรรม / สิ่งประดิษฐ์ / ชิ้นงาน / รายงาน / โครงการ / โครงงาน ทั้งในส่วนของการพัฒนาความคิด

และผลิตงานทั้งในส่วนของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ฯลฯ (กลุ่ม
หรือเดี่ยว)  

• กิจกรรมพัฒนาวิชาการกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและพัฒนานักเรียนสู่สากล (หุ่นยนต์/ฟิสิกส์
สัประยุทธ์ 

• การจัดแสดงผลงานทางวิชาการ ปีการศึกษา 2562 
• สมุดบันทึกความดี โล่ เกียรติบัตร รางวัล ภาพถ่าย 
• รายงานวิชาการ 
• หลักสูตรสถานศึกษา 

 
3.2) ร้อยละ 70 ของผู้เรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานหรือนวัตกรรมระดับชาติและ

นานาชาติ 
 

ตารางที ่3.13 แสดงข้อมูลผู้เรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดโครงงานหรือนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ  
ปีการศึกษา 2562 

ระดับ เหรียญ
ทอง 

เหรียญ
เงิน 

เหรียญ
ทองแดง 

อ่ืนๆ 

งานประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ 
(โครงงาน Development of Air filter with gold 
nanoparticles) 

3    

งานประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ 
(โครงงาน Development of Bio-plastic with 
nanozinoxide) 

   3 

งานประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ 
(โครงงาน ELECTROMAGNETIC WAVE DETECTOR FOR 
REDUCE POSSIBILITY CANCER DECREASE) 

   2 

งานประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ 
(โครงงาน Multi-functional for marine researching) 

   3 

ITEX ณ ประเทศมาเลเซีย 
 ( Development of Air filter with gold nanoparticles) 

 2   

ITEX ณ ประเทศมาเลเซีย ELECTROMAGNETIC WAVE 
DETECTOR FOR REDUCE POSSIBILITY CANCER 
DECREASE 

 2   

ITEX ณ ประเทศมาเลเซีย Open-Close Gas stove system 
by notify alare device (NAD) 

  2  

I - New Gen Award 2020 เครื่องแปลภาษามือเพื่อผู้พิการ  3   
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ระดับ เหรียญ
ทอง 

เหรียญ
เงิน 

เหรียญ
ทองแดง 

อ่ืนๆ 

ทางการสื่อความหมาย 
I - New Gen Award 2020 ทุ่นลอยอัจฉริยะ 2    
I - New Gen Award 2020 ทุ่นลอยอัจฉริยะเพ่ือการ
วิเคราะห์และพยากรณ์โอกาสการเกิดปะการังฟอกขาว 

2    

I - New Gen Award 2020 ระบบจัดการที่จอดรถและ
แสดงผลผ่านจอLED 

 3   

I - New Gen Award 2020 การพัฒนาผ้ามัดย้อมคีรีวงด้วย
นาโนเทคโนโลยี 

 3   

I - New Gen Award 2020 อุปกรณ์การตรวจจับการเกิดไฟ
ป่าโดยส่งสัญญาณผ่านLoRa 

 2   

Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2019 5    
การสังเคราะห์ไฮไดรชาล์ที่มีคุณสมบัติทางแม่เหล็กจากทาง
ปาล์ม เพ่ือดูดซับโลหะหนักในน้ำเสีย จากการประกวด
โครงงานฯ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 15  

3    

นวัตกรรมเชิงสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม “แม่เหล็กอัจฉริยะ
ดูดซับโลหะหนักในแหล่งน้ำเสีย”สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

3    

การพัฒนาฟิลเตอร์กรองอากาศด้วยสารเร่งปฏิกิริยานาโน
ทองคำ การประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี 2562 

4    

Electromagnetic wave detector for reduce possibility 
cancer การประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี 2562 

   2 

The development of bio plastic from gelatin with 
nano-zinc oxideการประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี 2562 

   5 

โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทาง
คณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
ครั้งที่ 69 

 3   

โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทาง
คณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
ครั้งที่ 69 

3    

โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที ่69 

3    



รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) 

 

~ 61 ~ 
 

ระดับ เหรียญ
ทอง 

เหรียญ
เงิน 

เหรียญ
ทองแดง 

อ่ืนๆ 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.
6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 

3    

การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 

5    

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.
3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 

2    

การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-
ม.6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 

 2   

innovative Robot  THAILAND The World Robot 
Games 2019 

2    

รวม 40 20 2 15 
ร้อยละ 51.95 25.97 2.59 19.48 

 
จากตารางที่ 3.13 พบว่าผู้เรียนร้อยละ 51.95 ผู้เรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงาน

หรือนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ  ต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 

แหล่งข้อมูล 
• โล่ เกียรติบัตร รางวัล ภาพถ่าย 
• สารจุฬาภรณฯ นครศรีธรรมราช 

 
4)  เพื่อให้ผู้เรียนผู้เรียนมคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

 4.1) ร้อยละ 90 ของผู้เรียนที่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับดี-ดีมาก 
 

ตารางที่ 3.14 แสดงร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป ปีการศึกษา 2562 

ลำดับ ระดับชั้น จำนวนนักเรียน เป้าหมาย(ร้อยละ) ผลการดำเนินการ 
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 95 90 100 
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 96 90 100 
3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 96 90 100 
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 143 90 100 
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 143 90 100 
6 มัธยมศึกษาปทีี่ 6 142 90 100 
 รวมเฉลี่ย 715 90 100 
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จากตารางที่ 3.14 พบว่าผู้เรียนมีความสามารถผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารอยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 แสดงว่าผู้เรียนทุกคนสามารถสืบค้นของมูลจากอินเทอร์เน็ตและ
สรุปความรู้ด้วยตนเองได้  มีการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงกว่า
เป้าหมายที่กำหนด  
 
แหล่งข้อมูล 

• พฤติกรรมในการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
• แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
• โครงการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
• สถิติการใช้ห้อง E-Learning 
• รางวัลผลงานดีเด่นด้านการใช้เทคโนโลยีของนักเรียน เช่น วุฒบิัตร , เกียรติบัตร, โล่ เป็นต้น 

 
3.2 ) ร้อยละ 85  ของผู้เรียนที่ได้ระดับผลการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับ 3-4 

 
ตารางที่ 3.15 แสดงร้อยละของผู้เรียนที่ได้ระดับผลการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับ 3-4 ขึ้นไป  

ปีการศึกษา 2562 

รหัส 
วิชา 

ชื่อวิชา จำนวน 
ผลการเรียน 

Mean S.D. 
4 3.5 3 

2.
5 

2 1.5 1 0 ร 

ว20224 ระบบหุ่นยนต์พ้ืนฐาน 28 28          4.00 0.00 
ว20227 คอมพิวเตอร์กราฟิกและการนำเสนอ 24 24          4.00 0.00 
ว21103 เทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ 1 96 70 11 8 4 3      3.73 0.51 
ว20226 คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบฯ 24 24          4.00 0.00 
ว20228 ออกแบบเว็บไซต์เบื้องต้น 6 6          4.00 0.00 
ว22103 เทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ 2 95 95          4.00 0.00 
ว20205 การสื่อสารและการนำเสนอ 96 85 7 4        3.92 0.23 
ว30181 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 143 74 25 29 14      1 3.53 0.53 
ว30281 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 142 65 45 32        3.62 0.40 
ว30289 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 13 13          4.00 0.00 
ว30294 ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น 7 7          4.00 0.00 
ว30295 ระบบหุ่นยนต์พ้ืนฐาน 34 34          4.00 0.00 
ว30299 การเขียนโปรแกรมภาษาซี 1 1          4.00 0.00 
ง20213 การออกแบบและอัลกอรึทึม 16 16          4.00 0.00 
ง23101 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 96 63 33         3.83 0.24 
ง30208 การออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึม 23 23          4.00 0.00 
ง30212 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและสร้างต้นแบบ 14 14          4.00 0.00 
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รหัส 
วิชา 

ชื่อวิชา จำนวน 
ผลการเรียน 

Mean S.D. 
4 3.5 3 

2.
5 

2 1.5 1 0 ร 

 รวมนักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมดทุกวิชา 858 
64
2 

12
1 73 18 3 0 0 0 1 3.80 0.38 

 ร้อยละ 100 
74.
83 

14.
10 

8.5
1 

2.
10 

0.3
5 

0.0
0 

0.0
0 

0.0
0 

0.1
2   

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 
ขึ้นไป 

100 97.44  2.57 
 

จากตารางที่ 3.15  พบว่าร้อยละของผู้เรียนที่ได้ระดับผลการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับ 3-4 
ขึ้นไป ปีการศึกษา 2562  อยู่ที่ร้อยละ 97.44  แสดงให้เห็นว่ามีร้อยละของผู้ที่ได้ระดับ 3-4 ขึ้นไปเกินค่า
เป้าหมายที่กำหนดไว้   

 
แหล่งข้อมูล 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
 
5)   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
 
ตารางที่ 3.16 แสดงร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

อยู่ในระดับ 3-4 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2562 

ลำดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เป้า 

หมาย 

ร้อยละของนักเรียน 
ที่มีระดับผลการเรียน 
1-2 3-4 

1 ภาษาไทย 85 1.56 98.44 
2 วิทยาศาสตร์ 80 5.48 94.52 
3 คณิตศาสตร์ 75 15.79 84.21 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 85 1.82 98.18 
5 สุขศึกษาและพลศึกษา 85 0.30 99.70 
6 ศิลปะ 85 0.86 99.14 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 85 0.17 99.83 
8 ภาษาต่างประเทศ 85 1.60 98.40 

รวมเฉลี่ย  3.45 96.55 
  

จากตารางที่ 3.16  พบว่าร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้อยู่ในระดับ 3-4 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้   โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ร้อยละ 96.55  
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แหล่งข้อมูล 
• รายงานวิชาการ 
• ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาพรวม,จำแนกวิชา,จำแนกระดับชั้น 

 
6)  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

6.2) ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ระดับดี-ดีมาก 
 

ตารางที่ 3.17 แสดงร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อ 
ในระดับชั้นทีสู่งขึ้น ปีการศึกษา 2561 

ลำดับ ระดับชั้น จำนวนนักเรียน เป้าหมาย ผลการดำเนินการ 
1 มัธยมศึกษาปีที่ 3 96 85 100 
2 มัธยมศึกษาปีที่ 6 142 85 100 
 รวมเฉลี่ย 238 85 100 
  

จากตารางที่ 3.17  พบว่าผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น ปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 100 แสดงว่านักเรียนทุกคนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ 
เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
 

แผนภูมิข้อมูลการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา  2561 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  นครศรีธรรมราช 

 
 

 



รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) 

 

~ 65 ~ 
 

ข้อมูลการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ปีการศึกษา  2561 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  นครศรีธรรมราช 

 

จุ าลงกร ์
มหาวิทยาลัย   

ต่างประเทศ   

ม เก ตรศาสตร์   
ม เ ียง หม่   

ม เทคโนโลยีสุรนารี   
ม แม่  าหลวง   

ม  อนแก่น   

ม ทัก ิ     

ม  รรมศาสตร์   

ม นเรศวร   

ม มหิดล    

ม รา  ั ทัวประเทศ  
  ม วลัยลัก  ์    

ม ศิลปากร   

ม สง ลานครินทร์    

วิทยาลัยพยาบาลทั วประเทศ  
 

วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์

การแพทย์เจ้า  า
จุ า ร ์   

ส าบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุ ทหาร

ลาดกระบัง   

ส าบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้า นบุรี   

ส าบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหน อ   อ  น      

 
แหล่งข้อมูล 

• ผลการศึกษาต่อ ม.3, ม.6  งานแนะแนวโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
• แฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน 
• แผนกิจกรรมงานแนะแนว 
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มาตรฐานที่  1  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
ตัวบ่งชี ้ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
 

ตารางที่ 3.18 แสดงร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับดีขึ้นไป ปีการศึกษา 2562 
ลำดับ ระดับชั้น จำนวนนักเรียน เป้าหมาย ผลการดำเนินการ 
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 96 95 100 
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 95 95 100 
3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 96 95 100 
4 มัธยมศึกษาปีที ่4 143 95 100 
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 143 95 100 
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 142 95 100 
 รวมเฉลี่ย 715 95 100 
  

แผนภูมริ้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับดีขึ้นไป ปีการศึกษา 2562 

 
 

จากตารางที่ 3.18 พบว่าผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100  สูงกว่า
เป้าหมายที่กำหนดแสดงว่าผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะและค่านิยมระดับดีขึ้นไป 
แหล่งข้อมูล 

• ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาพรวม,จำแนกตามรายวิชา,จำแนกตามครูที่ปรึกษา 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ระดับคุณภาพ   ยอดเยี่ยม 
2. กระบวนการพัฒนา 

 เพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  การดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา   ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  โดยใช้
ข้อมูลฐานในการกำหนดเป้าหมาย เป้าประสงค์ วิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน  ในดำเนินการพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษา เน้นพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ให้มีความสามารถเทียบเคียงกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ ตามพันธ
กิจสถานศึกษา  จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา ดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านวิชาชีพ สู่ความเป็นครูมืออาชีพ และได้รับการส่งเสริมให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น  จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ โรงเรียนวิทยาศาสตราวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  

3. ผลการดำเนินงาน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ตามตัวชี้วัด 
ความสำเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ได้แก่ โรงเรียนมีเป้าหมาย เป้าประสงค์ วิสัยทัศน์

และพันธกิจ ที่โรงเรียนกำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน  มีระบบการ
บริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยนำแผนไปปฏิบัติ   ติดตาม  
ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากำลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  
และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  นำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
งานวิชาการ  มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรสู่ความเป็นครูมืออาชีพ และได้รับการส่งเสริมให้มีวิทย-
ฐานะที่สูงขึ้น  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีคุณภาพ  มีความปลอดภัย สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน จัดระบบและพัฒนาบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1  การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน   
    2.1.1 รอ้ยละ 90 ของการบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด อยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป 
 

ตารางที่ 3.19 แสดงร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป ปีการศึกษา 2562 

ประเด็นพิจารณา เป้าหมาย ผลการดำเนินการ 
1. เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล 
แผนการศึกษาแห่งชาติและเป็นไปได้ในทางปฏิบัต ิทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

90 97 
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2.1.2 ร้อยละ 95 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าใจเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจและนำ
วิสัยทัศน์และพันธกิจไปสู่การปฏิบัติ อยู่ในระดับดีขึ้นไป  

 
ตารางที่ 3.20 แสดงร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าใจเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจและนำ

วิสัยทัศน์และพันธกิจไปสู่การปฏิบัติ อยู่ในระดับดีขึ้นไป ปีการศึกษา 2562 
 

ประเด็นพิจารณา เป้าหมาย ผลการ
ดำเนินการ 

1. มีระบบบริหารคุณภาพของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนำข้อมูล
มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ 

95 97 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.2 มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

   2.2.1 การนำองค์กร : ร้อยละ 85 ของการดำเนินการบรรลุเป้าประสงค์ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ อยู่
ในระดับดีขึ้นไป 
 

ตารางที ่3.20 แสดงร้อยละของการดำเนินการบรรลุเป้าประสงค์ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ปีการศึกษา 2562 

ประเด็นพิจารณา เป้าหมาย ผลการ
ดำเนินการ 

1) เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบรบิท
ของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ
และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
2) มีระบบบริหารคุณภาพของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนาข้อมูล
มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้  
3) ดำเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้ 
4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตามความต้องการของครู
และสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน  
5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพและมีความปลอดภัย  
6) จดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา   

85 95 
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2.2.2 กลยุทธ์ : ร้อยละ 80 ของกลยุทธ์และโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และเป้าหมาย
ของโครงการที่สนองกลยุทธ์ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 
ตารางที ่3.21 แสดงร้อยละของกลยุทธ์และโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และเป้าหมายของ

โครงการที่สนองกลยุทธ์อยู่ในระดับดีข้ึนไป ปีการศึกษา 2562 
ประเด็นพิจารณา เป้าหมาย ผลการ

ดำเนินการ 
โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และเป้าหมายของโครงการที่สนองกล
ยุทธ์อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

80 97 

 
2.2.3 นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดหลักสูตรและ

บริการด้านต่างๆ และความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมความผูกพันของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 
ตารางที่ 3.22 แสดงร้อยละของความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดหลักสูตรและบริการด้านต่างๆ  

และความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมความผูกพันของนักเรียน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่ในระดับดีขึ้นไป ปีการศึกษา 2562 

ประเด็นพิจารณา เป้าหมาย ผลการ
ดำเนินการ 

ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดหลักสูตรและบริการด้านต่างๆ และ
ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมความผูกพันของนักเรียนและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

80 95 

 
2.2.4  การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้  
1) ร้อยละ 95 ของครูที่ส่งวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือนวัตกรรม อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 
ตารางที่ 3.23 แสดงร้อยละของครูที่ส่งวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือนวัตกรรม อยู่ในระดับดีขึ้นไป ปีการศึกษา 2562 

ประเด็นพิจารณา เป้าหมาย ผลการ
ดำเนินการ 

ครูที่ส่งวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือนวัตกรรม 95 100 
 

2) ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทีได้รับรางวัลมีวิธีปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศหรือนวัตกรรมเหรียญทอง OBEC 
AWARDSและรางวัลอื่นๆหรือเทียบเท่า ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ  
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ตารางที่ 3.24 แสดงร้อยละของครูและบุคลากรทีได้รับรางวัลมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือนวัตกรรมเหรียญทอง 
OBEC AWARDS ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ  ปีการศึกษา 2562 

ประเด็นพิจารณา เป้าหมาย ผลการ
ดำเนินการ 

ครูและบุคลากรทีได้รับรางวัลมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือนวัตกรรมเหรียญทอง 
OBEC AWARDS ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 

80 80 

 
3) ร้อยละ 10 ของนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 เพ่ิมข้ึน 

 
ตารางที่ 3.25 แสดงร้อยละของนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 เพ่ิมข้ึน ปีการศึกษา 2562 

ประเด็นพิจารณา เป้าหมาย ผลการ
ดำเนินการ 

นักเรียนที่สมัครเข้าเรียน ม.1 เพ่ิมข้ึน 10 1.89 
นักเรียนที่สมัครเข้าเรียน ม.4 เพ่ิมข้ึน 10 -44.24 

 
4) ร้อยละ 90 ของงบประมาณรายจ่ายที่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ  

 
ตารางที่ 3.26 แสดงร้อยละของงบประมาณรายจ่ายที่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ  ปีการศึกษา 2562 

ประเด็นพิจารณา เป้าหมาย ผลการดำเนินการ 
งบประมาณรายจ่ายที่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 90 91.26 

 
2.2.5 บุคลากร  
1) ร้อยละ 95 ของครูที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ระดับดีข้ึนไป 

 
ตารางที่ 3.27 แสดงร้อยละของครูที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดีขึ้นไป ปีการศึกษา 2562 

ประเด็นพิจารณา เป้าหมาย ผลการดำเนินการ 
ครูที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี 95 97 

 
2) ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากรทางการศกึษาทีม่ีความพึงพอใจต่อกิจกรรมสร้างความผูกพัน ระดับดีขึ้นไป 

 
ตารางที่ 3.28 แสดงร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมสร้างความผูกพัน  

อยู่ในระดับดีขึ้นไป ปีการศึกษา 2562 
ประเด็นพิจารณา เป้าหมาย ผลการดำเนินการ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมสร้างความผูกพัน 90 97 
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3) ร้อยละ 95 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่พัฒนาตนเองอย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปี 
 

ตารางที ่3.29 แสดงร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีพัฒนาตนเองอย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปี 
ปีการศึกษา 2562 

ประเด็นพิจารณา เป้าหมาย ผลการ
ดำเนินการ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่พัฒนาตนเองอย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปี 95 95 

 
4) ร้อยละ 5 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือวิทยฐานะสูงขึ้น 

 
ตารางที่ 3.30 แสดงร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือวิทยฐานะสูงขึ้น ปี

การศึกษา 2562 
ประเด็นพิจารณา เป้าหมาย ผลการ

ดำเนินการ 
ครแูละบุคลากรทางการศึกษาที่มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือวิทยฐานะสูงข้ึน 5 5 

 
2.2.6 การปฏิบัติการ 
1) ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่มีระดับผลการเรียน 3-4 ขึ้นไป 
 

ตารางที่ 3.31 แสดงร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
อยู่ในระดับ 3-4 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2562 

ลำดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เป้า 

หมาย 

ร้อยละของนักเรียน 
ที่มีระดับผลการเรียน 
1-2 3-4 

1 ภาษาไทย 85 1.56 98.44 
2 วิทยาศาสตร์ 80 5.48 94.52 
3 คณิตศาสตร์ 75 15.79 84.21 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 85 1.82 98.18 
5 สุขศึกษาและพลศึกษา 85 0.30 99.70 
6 ศิลปะ 85 0.86 99.14 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 85 0.17 99.83 
8 ภาษาต่างประเทศ 85 1.60 98.40 

รวมเฉลี่ย  3.45 96.55 
  

จากตารางที่ 3.31 พบว่าร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้อยู่ในระดับ 3-4 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้   โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ร้อยละ 96.55  
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2) ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ 
 

ตารางที่ 3.32 แสดงร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 

ประเด็นพิจารณา เป้าหมาย ผลการดำเนินการ 
1.วิชาภาษาไทย 80 100 
2.วิชาคณิตศาสตร์ 80 100 
3.วิชาวิทยาศาสตร์ 80 98.96 
4.วิชาอังกฤษ 80 100 
ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ 80 99.74 

 
ตารางที่ 3.33 แสดงร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงกว่า

ค่าเฉลี่ยระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 
ประเด็นพิจารณา เป้าหมาย ผลการดำเนินการ 

1.วิชาภาษาไทย 80 99.30 
2.วิชาคณิตศาสตร์ 80 100 
3.วิชาวิทยาศาสตร์ 80 96.48 
4.วิชาอังกฤษ 80 95.07 
5.วิชาสังคมศึกษาฯ 80 95.77 
ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ 80 97.32 

 
3) ร้อยละ 85 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อกระบวนการทำงาน การรักษาความ

ปลอดภัย การเตรียมความพร้อมความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน ระดับดีขึ้นไป 
 

ตารางที่ 3.34 แสดงร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความพึงพอใจต่อกระบวนการทำงาน การรักษา
ความปลอดภัย การเตรียมความพร้อมความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน ระดับดีขึ้นไป ปีการศึกษา 2562 

ประเด็นพิจารณา เป้าหมาย ผลการดำเนินการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อกระบวนการทำงาน การ
รักษาความปลอดภัย การเตรียมความพร้อมความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน 

85 97 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ดำเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

2.3.1 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่สมัครเข้าแข่งขันและได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวด 
แข่งขันทักษะทางวิชาการด้านภาษาไทย ในระดับภาคและระดับชาติ 
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ตารางที่ 3.35 แสดงร้อยละของผู้เรียนที่สมัครเข้าแข่งขันและได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวด 
แข่งขันทักษะทางวิชาการด้านภาษาไทย ในระดับภาคและระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 

ประเด็นพิจารณา เป้าหมาย ผลการดำเนินการ 
ผู้เรียนที่สมัครเข้าแข่งขันและได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวด 
แข่งขันทกัษะทางวิชาการด้านภาษาไทย ในระดับภาคและระดับชาติ 

80 55.56 

 
2.3.2 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่สมัครเข้าแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดแข่งขันทักษะทาง

วิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ในระดับชาติและนานาชาติ  
 

ตารางที่ 3.36 แสดงร้อยละของผู้เรียนที่สมัครเข้าแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดแข่งขันทักษะทาง
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ในระดับชาติและนานาชาติ ปีการศึกษา 2562 

ประเด็นพิจารณา เป้าหมาย ผลการดำเนินการ 
ผู้เรียนที่สมัครเข้าแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการดา้นวิทยาศาสตร์ ในระดับชาติและนานาชาติ 

80 68.57 

 
2.3.3 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่สมัครเข้าแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดแข่งขันทักษะทาง

วิชาการด้านคณิตศาสตร์ ในระดับชาติและนานาชาติ 
 

ตารางที่ 3.37 แสดงร้อยละของผู้เรียนที่สมัครเข้าแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดแข่งขันทักษะทาง
วิชาการด้านคณิตศาสตร์ ในระดับชาติและนานาชาติ ปีการศึกษา 2562 

ประเด็นพิจารณา เป้าหมาย ผลการดำเนินการ 
ผู้เรียนที่สมัครเข้าแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ ในระดับชาติและนานาชาติ 

80 67.00 

 
2.3.4 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่สมัครเข้าแข่งขันได้รับรางวัลเหรยีญทองการประกวดแข่งขันทักษะทาง

วิชาการด้านสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับภาคและระดับชาติ  
 

ตารางที่ 3.38 แสดงร้อยละของผู้เรียนที่สมัครเข้าแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดแข่งขันทักษะทาง
วิชาการด้านสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับภาคและระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 

ประเด็นพิจารณา เป้าหมาย ผลการดำเนินการ 
ผู้เรียนที่สมัครเข้าแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการด้านสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับภาคและ
ระดับชาติ 

80 83.00 
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2.3.5 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่สมัครเข้าแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดแข่งขันทักษะทาง
วิชาการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา ในระดับภาคและระดับชาติ  

 
ตารางที่ 3.39  แสดงร้อยละของผู้เรียนที่สมัครเข้าแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดแข่งขันทักษะทาง

วิชาการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา ในระดับภาคและระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 
ประเด็นพิจารณา เป้าหมาย ผลการดำเนินการ 

ผู้เรียนที่สมัครเข้าแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา ในระดับภาคและระดับชาติ 

80 90 

 
2.3.6 ร้อยละ 90 ของผู้เรียนที่สมัครเข้าแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดแข่งขันทักษะทาง

วิชาการด้านศิลปะ ในระดับภาคและระดับชาติ  
 

ตารางที่ 3.40 แสดงร้อยละของผู้เรียนที่สมัครเข้าแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดแข่งขันทักษะทาง
วิชาการด้านศิลปะ ในระดับภาคและระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 

ประเด็นพิจารณา เป้าหมาย ผลการดำเนินการ 
ผู้เรียนที่สมัครเข้าแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการด้านศลิปะ ในระดับภาคและระดับชาติ 

90 100 

 
2.3.7 ร้อยละ 90 ของผู้เรียนที่สมัครเข้าแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดแข่งขันทักษะทาง

วิชาการด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยี ในระดับชาติและนานาชาติ 
 
ตารางที่ 3.41 แสดงร้อยละของผู้เรียนที่สมัครเข้าแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดแข่งขนัทักษะทาง

วิชาการด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยี ในระดับชาติและนานาชาติ ปีการศึกษา 2562 
ประเด็นพิจารณา เป้าหมาย ผลการดำเนินการ 

ผู้เรียนที่สมัครเข้าแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยี ในระดับชาติและนานาชาติ 

90 90.00 

 
2.3.8 ร้อยละ 90 ของผู้เรียนที่สมัครเข้าแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดแข่งขันทักษะทาง

วิชาการด้านภาษาต่างประเทศ ในระดับภาคและระดับชาติ  
 

ตารางที ่3.42 แสดงร้อยละของผู้เรียนที่สมัครเข้าแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดแข่งขันทักษะทาง
วิชาการด้านภาษาต่างประเทศ ในระดับภาคและระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 

ประเด็นพิจารณา เป้าหมาย ผลการดำเนินการ 
ผู้เรียนที่สมัครเข้าแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดแข่งขันทักษะทาง
วิชาการด้านภาษาต่างประเทศ ในระดับภาคและระดับชาติ 

90 64.71 
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2.3.9 ร้อยละ 90 ของผู้เรียนที่สมัครเข้าแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดแข่งขันทักษะทาง
วิชาการด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในระดับภาคและระดับชาติ 
 
ตารางที่ 3.43 แสดงร้อยละของผู้เรียนที่สมัครเข้าแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดแข่งขันทักษะทาง

วิชาการด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในระดับภาคและระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 
ประเด็นพิจารณา เป้าหมาย ผลการดำเนินการ 

ผู้เรียนที่สมัครเข้าแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในระดับภาคและระดับชาติ 

90 50.00 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

2.4.1 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีผ่านการอบรมพัฒนาตนเองอย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปี 
 

ตารางที่ 3.44  แสดงร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่พัฒนาตนเองอย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปี 
ปีการศึกษา 2562 

ประเด็นพิจารณา เป้าหมาย ผลการดำเนินการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่พัฒนาตนเองอย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปี 95 95 

 
2.4.2 ร้อยละ 5 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เลื่อนวิทยฐานะสูงข้ึน 
 

ตารางที่ 3.45 แสดงร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือวิทยฐานะสูงขึ้น ปี
การศึกษา 2562 

ประเด็นพิจารณา เป้าหมาย ผลการ
ดำเนินการ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือวิทยฐานะสูงขึ้น 5 5 

 2.4.3 ร้อยละ 85 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนโดยเป็นวิทยากรภายใน
สถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา 
 

ตารางที่ 3.46 แสดงร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญในการสอนโดยเป็นวิทยากร
ภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ประเด็นพิจารณา เป้าหมาย ผลการ
ดำเนินการ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนโดยเป็นวิทยากร
ภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา 

85 85 

 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) 

 

~ 76 ~ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.5.1 ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพภายในอาคารและห้องปฏิบัติการที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 

ตารางที่ 3.47 แสดงร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพภายในอาคารและห้องปฏิบัติการที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีขึ้นไป ปีการศึกษา 2562 

ประเด็นพิจารณา เป้าหมาย ผลการ
ดำเนินการ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพภายในอาคารและห้องปฏิบัติการที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ อยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 

80 89 

 
2.5.2 ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อแหล่งเรียนรู้ของสังคมและชุมชน

ทีเ่อ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 

ตารางที่ 3.48 แสดงร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความพึงพอใจต่อแหล่งเรียนรู้ของสังคมและ
ชุมชนที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีขึ้นไป ปีการศึกษา 2562 

 
ประเด็นพิจารณา เป้าหมาย ผลการ

ดำเนินการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อแหล่งเรียนรู้ของสังคมและชุมชน
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

80 85 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

2.6.1 ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อการจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 

ตารางที่ 3.49 แสดงร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความพึงพอใจต่อการจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ อยู่ในระดับดีขึ้นไป ปีการศึกษา 2562 

ประเด็นพิจารณา เป้าหมาย ผลการ
ดำเนินการ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อการจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

80 83 
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2.6.2 ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 
ตารางที่ 3.50 แสดงร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความพึงพอใจต่อจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีขึ้นไป ปีการศึกษา 2562 
ประเด็นพิจารณา เป้าหมาย ผลการ

ดำเนินการ 
ครูและบคุลากรทางการศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

80 85 

 
4. แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- สถานศึกษามีวิสัยทัศน์   พันธกิจ อุดมการณ์  
เป้าหมาย และเป้าประสงค์ ที่กำหนดไว้ชัดเจน  
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน วัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดการศึกษาของชาติ   นโยบายของ
รัฐบาลและต้นสังกัด  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม   
- สถานศึกษามีคุณภาพดีเด่นการจัดการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ 
- สถานศึกษาได้รับรองจากสถาบันพัฒนาครู   
อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  ร่วมกับ
สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ  เป็นโรงเรียนที่มีการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศเรื่องการจัดการเรียนรู้บูรณาการที่
พัฒนาการคิดของผู้เรียน 
- พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  
ตามหลักสูตรสถานศึกษา  
- ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ พัฒนาสู่
ความเป็นครูมืออาชีพ และได้รับการส่งเสริมให้มี
วิทยฐานะที่สูงขึ้น   
 

- ควรพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยเฉพาะสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  และการจัดการศึกษาพัฒนาทักษะ
ด้านการคิดวิเคราะห์ในทกุรายวิชา 
- ควรส่งเสริมด้านผลผลิตให้ผูเ้รียนศึกษาต่อด้าน
วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ให้มากข้ึน 
- ครูควรมีการพัฒนาด้านการวิจัยและนำผลวิจัยมา
พัฒนาการเรียนการสอน 
- ครูควรนำเทคนิคการสอน สื่อการสอนที่หลากหลายและ
นำสื่อเทคโนโลยีต่างๆเข้ามามีบทบาทในการเรียนการ
สอนให้มากขึน้ 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มี 8 ตัวบ่งชี้ โดยกำหนดเป้าหมาย
การพัฒนาดังนี้ 
 
ตัวบ่งชี ้3.1 ครูที่รู้และเข้าใจเป้าหมายหลักสตูร วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดได้ 
ผลการดำเนินงาน  (Output-Outcome) ดังนี้ 
วัตถุประสงค์  1)  เพ่ือให้ครูมีความรู้และเข้าใจเป้าหมายของหลักสูตรและสามารการวิเคราะห์มาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตรได้ สู่การจัดกระบวนการเรียนการสอน 
เป้าหมายตัววัด/ตัวชี้วัด  1)  รอ้ยละ 95 ของครูที่รู้และเข้าใจเป้าหมายหลักสูตร วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดได้ 

 
ตารางที ่3.51 แสดงร้อยละของครูที่รู้และเข้าใจเป้าหมายหลักสูตร วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดได้   

ปีการศึกษา 2562 
ลำดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวนคร ู เป้าหมาย ผลการดำเนินการ 

1 กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 7 95 100.00 
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 13 95 100.00 

3 
กลุม่สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 

8 95 100.00 

4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

12 95 100.00 

5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

20 95 100.00 

6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 4 95 100.00 

7 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

16 95 100.00 

8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

2 95 100.00 

 รวมเฉลี่ย 82 95 100.00 
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จากตารางที่ 3.51 พบว่าครูที่รู้และเข้าใจเป้าหมายหลักสูตร วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดได้ อยู่ใน

ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 แสดงว่า ปีการศึกษา 2562 ครูที่รู้และเข้าใจเป้าหมายหลักสูตร วิเคราะห์มาตรฐาน
และตัวชี้วัดได้สูงกว่าร้อยละ 95 ซ่ึงสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้   
 
แหล่งข้อมูล 

• แผนการจัดการเรียนรู้ 
• วิจัยในชั้นเรียนและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  
• สื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 

 
ตัวบ่งชี ้ 3.2 ครูที่บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก และวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
 
ผลการดำเนินงาน  (Output-Outcome) ดังนี้ 
วัตถุประสงค์  1)  เพ่ือให้ครูมีการจัดการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก และสามารถวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลได้ 
เป้าหมายตัววัด/ตัวชี้วัด  1)  ร้อยละ 95 ของครูทีม่ีการจัดการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก และสามารถวิเคราะห์
ผู้เรียนรายบุคคลได้ 
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ตารางที ่3.52 แสดงร้อยละ 95 ของครูที่มีการจัดการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก และวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  
ปีการศึกษา 2562 

ลำดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวนครู เป้าหมาย ผลการดำเนินการ 
1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 7 95 98.00 
2 กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 13 95 98.00 

3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 

8 95 98.00 

4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 12 95 98.00 
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 20 95 98.00 
6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 4 95 98.00 

7 
กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

16 95 98.00 

8 
กลุม่สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

2 95 98.00 

 รวมเฉลี่ย 82 95 98.00 
 

 
 

จากตารางที่ 3.52  พบว่าครูที่มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก และวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 98 แสดงว่า ปีการศึกษา 2562 ครูที่บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก และวิเคราะห์ผู้เรียน



รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) 

 

~ 81 ~ 
 

รายบุคคลสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้  โดยพบว่าครูที่บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก และวิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคลทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าร้อยละ 95  
แหล่งข้อมูล 

• แผนการจัดการเรียนรู้ 
• วิจัยในชั้นเรียนและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  
• สื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 
• รายงานผลวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล (ผลการเรียน) 

 
ตัวบ่งชี ้ 3.3 ครูออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ทีห่ลากหลายโดยใช้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ เอกสาร
ประกอบการสอนและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 
ผลการดำเนินงาน (Output-Outcome) ดังนี้ 
วัตถุประสงค์  3) เพ่ือให้ครูออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยใช้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ เอกสาร
ประกอบการสอนและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
เป้าหมายตัววัด/ตัวชี้วัด  3)  ร้อยละ 95 ของครูออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยใช้สื่อ 
เทคโนโลยี สารสนเทศ เอกสารประกอบการสอนและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

ตารางที ่3.53 แสดงร้อยละ 95 ของครูออกแบบแผนการจัดการเรยีนรู้ที่หลากหลายโดยใช้สื่อ เทคโนโลยี 
สารสนเทศ เอกสารประกอบการสอนและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 

ลำดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวนคร ู เป้าหมาย ผลการดำเนินการ 
1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 7 95 97.00 
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 13 95 98.00 

3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 

8 95 98.00 

4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

12 95 98.00 

5 กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 20 95 98.00 
6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 4 95 97.00 

7 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

16 95 98.00 

8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

2 95 97.00 

 รวมเฉลี่ย 82 95 97.62 
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จากตารางที่  3.53 พบว่าครูออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยใช้สื่อ เทคโนโลยี 

สารสนเทศ เอกสารประกอบการสอนและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 97.62 
แสดงว่า ปีการศึกษา 2562 ครูออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยใช้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ 
เอกสารประกอบการสอนและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้  โดยพบว่าครูออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยใช้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ เอกสารประกอบการสอนและแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าร้อยละ 95  
แหล่งข้อมูล 

• แผนการจัดการเรียนรู้ 
• วิจัยในชั้นเรียนและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  
• สื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 
• เอกสารประกอบการเรียน 

 
ตัวบ่งชี ้ 3.4 ครูที่จัดการเรียนรู้ตามแผนผ่านระบบการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 
ได้ผลการดำเนินงาน (Output-Outcome) ดังนี้ 
 
วัตถุประสงค์  4) เพ่ือให้ครูจัดการเรียนรู้ตามแผน เน้นระบบการคิดและปฏิบัติจริง สามารถประยุกต์ความรู้กับ
การใช้ชีวิตได้ 
เป้าหมายตัววัด/ตัวชี้วัด  3)  ร้อยละ 95 ของครูที่จัดการเรียนรู้ตามแผนผ่านระบบการคิดและปฏิบัติจริงและ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
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ตารางที ่3.54  แสดงร้อยละ 95 ของครูที่จัดการเรียนรู้ตามแผนผ่านระบบการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ปีการศึกษา 2562 

ลำดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวนคร ู เป้าหมาย ผลการดำเนินการ 
1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 7 95 100.00 
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 13 95 100.00 

3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 

8 95 100.00 

4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

12 95 100.00 

5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

20 95 100.00 

6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 4 95 100.00 

7 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

16 95 100.00 

8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

2 95 100.00 

 รวมเฉลี่ย 81 95 100.00 
 

 
 
จากตาราง 3.54 พบว่าครูที่จัดการเรียนรู้ตามแผนผ่านระบบการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100.00 แสดงว่า ปีการศึกษา 2562 ครูที่จัดการเรียนรู้ตาม
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แผนผ่านระบบการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยพบว่า
ครูที่จัดการเรียนรู้ตามแผนผ่านระบบการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตได้   
สูงกว่าร้อยละ 95  
 
แหล่งข้อมูล 

• แผนการจัดการเรียนรู้ 
• วิจัยในชั้นเรียนและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  
• สื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 

 
ตัวบ่งชี ้ 3.5 ครูที่วิเคราะห์ประเมินผลและทบทวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  ได้ผลการดำเนินงาน(Output-Outcome) ดังนี้ 
 
วัตถุประสงค์  5) เพ่ือให้ครูวิเคราะห์ผลการวัดประเมินผล มีการสะท้อนกลับและปรับปรุงให้ดีขึ้น 
เป้าหมายตัววัด/ตัวชี้วัด  5)  รอ้ยละ 95 ของครูที่วิเคราะห์ประเมินผลและทบทวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
ตารางที ่3.55 แสดงร้อยละ 95 ของครูทีว่ิเคราะห์ประเมินผลและทบทวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อน

กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 
ลำดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวนคร ู เป้าหมาย ผลการดำเนินการ 

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 7 95 98.00 
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 13 95 99.00 

3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 

8 95 98.00 

4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

12 95 98.00 

5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

20 95 99.00 

6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 4 95 98.00 

7 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

16 95 98.00 

8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

2 95 98.00 

 รวมเฉลี่ย 82 95 98.25 
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จากตารางที่ 3.55  พบว่าครูที่วิเคราะห์ประเมินผลและทบทวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อน

กลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 98.25  แสดงว่าปีการศึกษา 2562 
ครูที่วิเคราะห์ประเมินผลและทบทวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้  โดยพบว่าครูที่วิเคราะห์ประเมินผลและทบทวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ สูงกว่าร้อยละ 95  
 
แหล่งข้อมูล 

• แผนการจัดการเรียนรู้ 
• วิจัยในชั้นเรียน 
• รายงานผลการเรียน 

 
ตัวบ่งชี ้ 3.6 ครูที่มีนวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือวิจัยในชั้นเรียน  ได้ผลการดำเนินงาน(Output-
Outcome) ดังนี้ 
 
วัตถุประสงค์  6) เพ่ือให้ครูสร้างนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้หรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือวิจัยในชั้นเรียน 
เป้าหมายตัววัด/ตัวชี้วัด  6)  ร้อยละ 95 ของครูทีม่ีนวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือวิจัยในชั้นเรียน 
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ตารางที ่3.56 แสดงร้อยละ 95 ของครูที่มนีวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562 
ลำดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวนคร ู เป้าหมาย ผลการดำเนินการ 

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 7 95 100.00 
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 13 95 100.00 

3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 

8 95 100.00 

4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

12 95 100.00 

5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

20 95 100.00 

6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 4 95 100.00 

7 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

16 95 100.00 

8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

2 95 100.00 

 รวมเฉลี่ย 82 95 100.00 
 
 

 
 
จากตารางที่ 3.56 พบว่าครูที่มีนวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือวิจัยในชั้นเรียน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 100.00 แสดงว่าปีการศึกษา 2562 ครูที่มีนวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือวิจัยในชั้นเรียน สูงกว่า
เป้าหมายที่กำหนดไว้  โดยพบว่าครูที่มีนวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือวิจัยในชั้นเรียน สูงกว่าร้อยละ 95  
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แหล่งข้อมูล 
• แผนการจัดการเรียนรู้ 
• นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน 
• วิจัยในชั้นเรียนหรือปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 

 
ตัวบ่งชี ้ 3.7 ครูที่รายงานผลการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือวิจัยในชั้นเรียน  
ได้ผลการดำเนินงาน(Output-Outcome) ดังนี้ 
 
วัตถุประสงค์  7) เพ่ือให้ครูรายงานผลการจัดการเรียนรู้หรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศหรือวิจัยในชั้นเรียน 
เป้าหมายตัววัด/ตัวชีวั้ด  7)  รอ้ยละ 95 ของครูที่รายงานผลการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศหรือวิจัยในชั้นเรียน 
 
ตารางที่ 3.57 แสดงรอ้ยละ 95 ของครูที่รายงานผลการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือ

วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562 
ลำดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวนคร ู เป้าหมาย ผลการดำเนินการ 

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 7 95 100.00 
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 13 95 100.00 

3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 

8 95 100.00 

4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

12 95 100.00 

5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

20 95 100.00 

6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 4 95 100.00 

7 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

16 95 100.00 

8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

2 95 100.00 

 รวมเฉลี่ย 82 95 100.00 
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จากตารางที่ 3.57 พบว่าครูทีร่ายงานผลการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือวิจัย

ในชั้นเรียน ร้อยละ 100.00 แสดงว่าปีการศึกษา 2562  ครูที่รายงานผลการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมหรือวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือวิจัยในชั้นเรียน สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้  โดยพบว่าครูที่รายงานผลการจัดการเรียนรู้และ
นวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือวิจัยในชั้นเรียน สูงกว่าร้อยละ 95  
 
แหล่งข้อมูล 

• วิจัยในชั้นเรียนหรือปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
• รายงานผลการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือวิจัยในชั้นเรียน 

 
ตัวบ่งชี ้ 3.8 ครูที่นำกระบวนการคิดและกระบวนการวิจัยสู่ห้องเรียน  ได้ผลการดำเนินงาน (Output-
Outcome) ดังนี้ 
 
วัตถุประสงค์  8) เพ่ือให้ครูนำทักษะกระบวนการคิดเข้าสู่การทำวิจัยในชั้นเรียน 
เป้าหมายตัววัด/ตัวชี้วัด  8)  ร้อยละ 95 ของครูที่นำกระบวนการคิดและกระบวนการวิจัยสู่ห้องเรียน 
 
ตารางที่ 3.58 แสดงร้อยละ 95 ของครูที่นำกระบวนการคิดและกระบวนการวิจัยสู่ห้องเรียน ปีการศึกษา 2562 
ลำดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวนคร ู เป้าหมาย ผลการดำเนินการ 

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 7 95 100.00 
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 13 95 100.00 

3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 

8 95 100.00 
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ลำดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวนคร ู เป้าหมาย ผลการดำเนินการ 

4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

12 95 100.00 

5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

20 95 100.00 

6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 4 95 100.00 

7 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

16 95 100.00 

8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

2 95 100.00 

 รวมเฉลี่ย 82 95 100.00 
  

 
 
 จากตารางที่ 3.58 พบว่าครูที่นำกระบวนการคิดและกระบวนการวิจัยสู่ห้องเรียน ร้อยละ 100.00 
แสดงว่าปีการศึกษา 2562  ครูที่นำกระบวนการคิดและกระบวนการวิจัยสู่ห้องเรียน สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้  
โดยพบว่าครูที่นำกระบวนการคิดและกระบวนการวิจัยสู่ห้องเรียน สูงกว่าร้อยละ 95  
 
แหล่งข้อมูล 

• วิจัยในชั้นเรียนหรือปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
• รายงานผลการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือวิจัยในชั้นเรียน 
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ตอนที่ 4  สรุปผลการพัฒนาและการนำไปใช้ 
 
1. สรุปผลการประเมิน 

การประเมินตนเองหรือการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  มีการสรุปผลการประเมินราย
มาตรฐาน  ดังนี้  

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที ่1  คุณภาพผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 

รวมคะแนน  3  มาตรฐาน ยอดเยี่ยม 
2. ผลการประเมินตัวเอง 

2.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
ปัจจัย/วิธีการที่ทำให้การดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย/Best Practice ได้แก่ 
1) วิธีการคัดเลือกนักเรียน  โรงเรียนมีวิธีการคัดเลือกที่ดี เหมาะสม โดยใช้การสอบคัดเลือกรอบ

แรก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากผู้เข้าสอบโครงการอัจฉริภาพด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ของสถาบัน
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งโรงเรียนจะคัดเลือกไว้ เพ่ือสอบในรอบสอง 300 คน และทาง
โรงเรียนสอบคัดเลือกในรอบที่สอง เพ่ือศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 96 คน ส่วนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบแรกสอบร่วมกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  และทางโรงเรียนจะคัดเลือกไว้สอบคัดเลือก
รอบที่สอง เพ่ือเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 144 คน ซึ่งวิธีการคัดเลือกนักเรียนแบบนี้ทำให้ได้
นักเรียนที่มีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์โรงเรียนอย่างแทจ้ริง 

2) มีการพัฒนาครู  บุคลากร  และนักเรียนตามแผนพัฒนาของรัฐบาลและของโรงเรียน มีการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การพัฒนาครู บุคลากร และนักเรียน   
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคใช้แผนงาน/โครงการในการพัฒนาครู บุคลากร  และนักเรียนอย่างชัดเจนและ
ต่อเนื่อง ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ 

 
จุดที่ควรพฒันาที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย 
 
1) การพัฒนาผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้

และสื่อต่างๆ รอบตัว และการสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านดนตรี  ศิลปะ  นาฏศิลป์  กีฬา  
นันทนาการตามจินตนาการ ควรมีโครงการสนับสนุนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
แผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพ ในปีถดัไป (ระยะเวลา  1  ปี) 
 

1) โครงการส่งเสริมรักการอ่านแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอน การสืบค้นข้อมูลทั้งภาษาไทย  และภาษาต่างประเทศ  โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องสมุด   



รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) 

 

~ 91 ~ 
 

 
2.2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ปัจจัย/วิธีการที่ทำให้การดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย/Best Practice 
  1) การร่วมมือกันจัดทำหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค หลักสูตรของ

กลุ่มโรงเรียน ซึ่งได้ผ่านการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญในทุกกลุ่มสาระ มีผลให้โรงเรียนมีหลักสูตรเฉพาะที่ถูกต้อง
เหมาะสม ตรงตามศักยภาพนักเรียน อุดมการณ์ และเป้าหมายของโรงเรียน 

  2) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ตรงกับวัตถุประสงค์/เป้าหมาย
ของหลักสูตร เช่น การฟังบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา การเข้าค่ายต่างๆ เป็น
ต้น 

  3) ทุนการศึกษา นักเรียนทุกคนได้รับทุนการศึกษาทั้งสำหรับการเรียนและการเป็นนักเรียน
ประจำมีผลให้นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกมีโอกาสได้เข้าเรียนมากยิ่งขึ้น ไม่เป็นภาระผู้ปกครอง 

  4) คณะกรรมการบริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค โดย ดร.ธงชัย  ชิวปรีชา เป็นประธานและมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็น
กรรมการส่งผลให้การดำเนินการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

  5) โรงเรียนมีหอสมุดกลางที่เปิดให้บริการนักเรียนทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.30-20.00 น. 
 

จุดที่ควรพัฒนาที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย 
 
    1) ควรมีการนิเทศภายในกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน

อย่างสม่ำเสมอ  
2) ควรมีการนิเทศภายในกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานตามสายงานการบริหารของ

โรงเรียน 
 

แผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพ ในปีถัดไป(ระยะเวลา  1  ปี                 
   1) โครงการพัฒนากิจกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
    2) ส่งเสริมให้ครู บุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมประกวด / แข่งขันเพ่ือประเมิน  และรับรางวัล

ทุกระดับ ทัง้ระดับ สำนักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษาเขต 12 ระดับภูมิภาค ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
 

2.3 ด้านกระบวนจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ปัจจัย/วิธีการที่ทำให้การดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย/Best Practice 
    1) โรงเรียนมีเครือข่ายการเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ทั้งใน

และนอกประเทศ มีการบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง (Mentor University) มีโครงการ 
โรงเรียนคู่แฝดกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ประเทศมาเลเซีย  โดยครูกับนักเรียนมีกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  
และมีโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ประเทศญี่ปุน่ 

 
แผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพ ในปีถัดไป(ระยะเวลา  1  ปี) 

  1) การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 
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    2) การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายนอกและภายในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา 

    3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว
ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

 
2.4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสทิธิผล 
โรงเรียนมีราะเบียบบริหารราชการโรงเรียนแบ่งเป็น 5 กลุ่มบริหาร แต่ละกลุ่มบริหาร มีหน่วยงานย่อย

ครอบคลุมทุกภาระกิจ และมีระเบียบว่าด้วยการกำหนดภาระกิจของบุคลากรทุกคน ซึ่งแต่ละกลุ่มบริหารมีระบบ
การประกันคุณภาพของทุกกลุ่ม และโรงเรียนมีกิจกรรมการรายงานผลในการปฏิบัติงานในรอบปี โดยมร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
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คำสั่งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  นครศรีธรรมราช 
ที่  714/ ๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
............................................................ 

   ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ปฏิรูประบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยการปรับและพัฒนามาตรฐานให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐ จุดเน้นคือ ปฏิรูปการศึกษาตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีเพ่ือมุ่งมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาภายใต้กรอบ ๓ มาตรฐานคือ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของ
ผู้เรียน มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ เพ่ือให้งานดังกล่าวลุล่วงไปด้วยดี จำเป็นต้องมีคณะกรรมการประเมินผลการจัดการศึกษา 
รวบรวมข้อมูล หลักฐานเพ่ือนำมาจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย เสร็จ
สมบูรณ์ จึงขอจัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานฝ่ายต่างๆ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  มีหน้าที่ อำนวยความสะดวก ให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะ สนับสนุน 
ติดตามการดำเนินงานของทุกฝ่าย และวินิจฉัย สั่งการ เมื่อเกิดปัญหา ประกอบด้วย 

๑.๑ นายสันติ  นาดี      ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางบังอร  แป้นคง      รองประธานกรรมการ  
๑.๓ นายวิทยา  เพชรจู      รองประธานกรรมการ 
๑.๔ นายธีระ  เงินแก้ว      รองประธานกรรมการ 
๑.๕ นางธัญลักษณ์  เภรีภาศ     รองประธานกรรมการ 
๑.๖ นางอุไรวรรณ  จุลสิกขี     กรรมการ 
๑.๗ นางฐิติมา  ทิพย์มโนสิงห์     กรรมการ 
๑.๘ นางพรรณี  อินทรปาน     กรรมการ 
๑.๙ นายถาวร  พันธนียะ      กรรมการ 
๑.๑๐ ว่าที่ ร.ต. จำนงค์  กุญชรินทร์    กรรมการ 

    ๑.๑๑ นางสาวษิราณีย์  บุญเกิด       กรรมการ 
    ๑.๑๒ นางสาวโสภา ทองประเสริฐ       กรรมการ 

    ๑.๑๓ นางปวิตรา  แดงวิไล                    กรรมการ 
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    ๑.๑๔ นายสมศักดิ์  กัญจนกาญจน์     กรรมการ 
๑.๑๕ นางเจียรนัย สังสุทธิพงศ์       กรรมการ 
๑.๑๖ นายฐปนวัฒน ์ ชูกลิ่น        กรรมการ 
๑.๑๗ นางสาวธัญญาภรณ์ เมอืงจันทร์      กรรมการ 
๑.๑๘ นางวีณา  ทองขาว        กรรมการ 
๑.๑๙ นางสาวมยุเรศ  ตรีเ รี     กรรมการ 
๑.๒๐ นางพรพิมล  เรืองเพ็ง     กรรมการและเลขานุการ 

    ๑.๒๑ นางขวัญตา  วรรณรัตน์     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑.๒๒ นางบุปผา  สวนจันทร์       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑.๒๓ นางสาวกุศลิน  ทิพย์มโนสิงห์         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑.๒๔ นางวารุณี  ภูรวิัฒนกุล     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒. คณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล จัดเตรียมข้อมูลเอกสาร/หลักฐาน/ ผลงานนักเรียน ฯลฯ ในมาตรฐาน/ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ สำหรับ
การประเมินภายในและภายนอกสถานศึกษา ดังนี้ 
     

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน มี ๒ ตัวบ่งชี้  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
ประกอบด้วย 

1) นางบังอร แป้นคง    รองผู้อำนวยการโรงเรียน             ประธาน 
2) นายวิทยา  เพชรจู    รองผู้อำนวยการโรงเรียน   กรรมการ 
3) นางพรรณี  อินทรปาน   หัวหน้างานวัดผล    กรรมการ 
4) นายศุภนัส  นงค์นวล      หัวหน้างานหลักสูตร    กรรมการ 
5) นางสาวษิราณีย ์ บุญเกิด   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กรรมการ 
6) นางสาวโสภา ทองประเสริฐ   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กรรมการ 
7) นางปวิตรา  แดงวิไล     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กรรมการ 
8) นายสมศักดิ์  กัญจนกาญจน์   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
9) นางเจียรนัย สังสุทธิพงศ์   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
10) นายฐปนวัฒน์  ชูกลิ่น   หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  กรรมการ 
11) นางสาวธัญญาภรณ์ เมืองจันทร์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา            กรรมการ 
12) นางวีณา  ทองขาว      หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ              กรรมการ 
13) นางสาวมยุเรศ  ตรีเภรี   หัวหน้างานแนะแนว              กรรมการ 
14) นางกนกรัตน์  สิงห์นุ้ย   หวัหน้าฝ่ายพัฒนาวิชาการ                              กรรมการ 
15) นางสาวสุรีพร  บัวแก้ว    หัวหน้าฝ่ายประกันฯ กลุม่บริหารวิ าการ กรรมการและเลขานุการ 
16) นาย า ุวัฒน์  ทองวล   ผู้ ่วยหัวหนา้ฝ่ายประกันฯ กลุ่มบริหารวิ าการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ มี ๖ ตัวบ่งชี้  
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๑  การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน   
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๒ มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ดำเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
                   ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย 

1) นายสันติ  นาดี      ผู้อำนวยการโรงเรียน              ประธาน 
2) นางบังอร  แป้นคง       รองผู้อำนวยการโรงเรียน   รองประธาน 
3) นายธีระ เงินแก้ว        รองผู้อำนวยการโรงเรียน   รองประธาน 
4) นายวิทยา  เพชรจู        รองผู้อำนวยการโรงเรียน   รองประธาน 
5) นางธัญลักษณ์  เภรีภาศ    รองผู้อำนวยการโรงเรียน   รองประธาน 
6) นางอุไรวรรณ  จุลสิกขี    หัวหน้าฝ่ายบริหารสำนักงาน  กรรมการ 
7) นางฐิติมา  ทิพย์มโนสิงห์    หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ  กรรมการ   
8) ว่าที่ ร.ต. จำนงค์  กุญชรินทร์    หัวหนา้สำนักงานกลุม่บริหารงานนักเรียนประจำ  กรรมการ 
9) นางสาวประภาศรี  ธานีรัตน์            ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบรหิารและพัฒนาหลักสตูร กรรมการ 
10) นายวัชระ  ส้มแป้น       หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน   กรรมการ 
11) นายนิเวศ  หวายนำ    หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม  กรรมการ 
12) นางสาวชนากานต์  คงทองสังข์ หัวหน้าฝ่ายบริหารสำนักงาน  กรรมการ 
13) นางสาววารุณี  ภูริวัฒนกุล      งานข้อมูลและสารสนเทศ           กรรมการและเลขานุการ 
14) นายเนตรณรงค์  ขวัญสุย         หัวหน้าฝา่ยนโยบายและแผนงาน      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มี ๘ ตัวบ่งชี้  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ ร้อยละของครูที่รู้และเข้าใจเป้าหมายหลักสูตร วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดได้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ ร้อยละของครูที่บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก และวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๓ ร้อยละของครูที่ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เอกสารประกอบการสอนและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๔ ร้อยละของครูที่จัดการเรียนรู้ตามแผนผ่านระบบการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๕ ร้อยละของครูที่วัดวิเคราะห์ประเมินผลและทบทวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๖ รอ้ยละของครูที่มีนวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือวิจัยในชั้นเรียน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๗ ร้อยละของครูที่รายงานผลการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือวิจัยในชั้น
เรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๘ ร้อยละของครูที่นำกระบวนการคิดและกระบวนการวิจัยสู่ห้องเรียน 
ประกอบด้วย 

1) นางบังอร  แป้นคง   รองผู้อำนวยการโรงเรียน   ประธาน 
2) นางพรรณี  อินทรปาน  หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล  กรรมการ 
3) นายศุภนัส  นงค์นวล   หัวหน้างานหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ กรรมการ 
4) นางสาวษิราณยี์ บุญเกิด  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
5) นางสาวโสภา  ทองประเสริฐ   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กรรมการ 
6) นางปวิตรา  แดงวิไล    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กรรมการ 
7) นายสมศักดิ์  กัญจนกาญจน์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
8) นางเจียรนัย  สังสุทธิพงศ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
9) นายฐปนวัฒน์  ชูกลิ่น        หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี   กรรมการ 
10) นางสาวธัญญาภรณ์  เมืองจันทร์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา กรรมการ 
11) นางวีณา  ทองขาว         หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  กรรมการ 
12) นางสาวมยุเรศ  ตรีเภรี        หัวหน้างานแนะแนว   กรรมการ 
13) นางรุ่งนภา  มะสะ         หัวหน้าฝา่ยประกันฯกลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการและเลขานุการ 
14) นางสาวนุสรา  คงทอง        ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายประกันฯกลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
15) นายชญานิน  ธรรมประเสริฐ  ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายประกันฯกลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
16) นางสาวบุญสิตา  หนูดำ  ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายประกันฯกลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 ๓. คณะผู้ช่วยจัดทำแฟ้มเอกสาร เล่มรายงานประจำปี มีหน้าที่ รวบรวมเอกสารแต่ละด้าน 
จัดพิมพ์ตามรูปแบบที่กำหนดและจัดทำรูปเล่ม   ประกอบด้วย  

 ๓.๑ นางอุไรวรรณ  จุลสิกขี     ประธาน 
 ๓.๒ นายเกรียงศักดิ์  สังข์สุทธิพงศ์     กรรมการ 
 ๓.๓ นางบุปผา  สวนจันทร ์     กรรมการ 
 ๓.๔ นางสาวกุศลิน  ทิพย์มโนสิงห์      กรรมการ 
๓.๕ นางวารุณี  ภูริวฒันกุล       กรรมการ 
๓.๖ นางจิตติมา  ศรีสุวรรณ     กรรมการ 
๓.๗ นายจรูญ  แก้วนาค       กรรมการ 
๓.๘ นางธิดารัตน์  รักษาพล     กรรมการ 
๓.๙ นางพรพิมล  เรืองเพ็ง     กรรมการและเลขานุการ 
๓.๑๐ นางขวัญตา  วรรณรัตน์        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้เต็มความรู้ ความสามารถ 
ความรับผิดชอบ เสียสละ เพ่ือให้เกิดผลดีแก่นักเรียน โรงเรียน และราชการสืบไป 

                              
สั่ง  ณ  วันที่   ๑๖  เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
  

(นายสันติ  นาดี) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  นครศรีธรรมราช 
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ระเบียบโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

ว่าด้วย มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 เพ  อ ห้การบริหารรา การโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุ า ร รา วิทยาลัย นครศรี รรมรา  มีประสิท ิ าพ
และเกิดประสิท ิผล เป็นไปตามมาตรฐานการศึก า ั้นพ ้นฐาน แนบท้ายประกาศ กระทรวงศึก า ิการ  
เร  อง  ห้  ้มาตรฐานการศึก า ระดับการศึก า ั้นพ ้นฐาน ฉบับลงวันที  6 สิงหาคม 2561 อาศัยอำนาจตามมาตรา 27 
แห่งพระรา บัญญัติ ้ารา การครูและบุคลากรทางการศึก า พ ศ  2547 จึงกำหนดระเบียบโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุ า ร รา วิทยาลัย นครศรี รรมรา  ว่าด้วย มาตรฐานการศึก า เพ  อการประกันคุ  าพ าย น ดังนี้  

 ้อ    ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุ า ร รา วิทยาลัย นครศรี รรมรา  ว่าด้วย 
มาตรฐานการศึก าเพ  อการประกันคุ  าพ าย น ฉบับปรับปรุงครั้งที  3 พุท ศักรา     2  
            ้อ     ห้  ้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที      ันวาคม    2 เป็นต้นไป 

หมวดที ่1 หมวดทัว่ไป 
   ้อ 3  นระเบียบนี้  

“การประกันคุ  าพการศึก า” หมาย ึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุ  าพตาม 
มาตรฐานการศึก า องโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุ  า ร รา วิทยาลัย นครศรี รรมรา  โดยมีกลไก 
 นการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุ  าพการศึก าที ส านศึก าจัด ึ้น เพ  อ ห้เกิดการพัฒนาและสร้าง
ความเ   อมั น ห้แก่ผู้เกี ยว ้องและสา าร  นว่าส านศึก าสามาร จัดการศึก าได้อย่างมีคุ  าพ ตามมาตรฐาน 
การศึก า และบรรลุเป าประสงค์ตามวิสัยทัศน์และพัน กิจที ส านศึก ากำหนด  

“การประกันคุ  าพ าย น” หมาย ึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุ  าพตาม มาตรฐาน
การศึก า องโรงเรียนที เกี ยว ้องกับกลุ่มบริหารงบประมา  กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารวิ าการ  
กลุ่มบริหารทั วไป กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม ครูและบุคลากรทางการศึก า
ทุกคน โดยมีกลไก นการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุ  าพการศึก า  ที โรงเรียนมอบหมาย ห้   
กลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูและบุคลากรนำไปสู่การป ิบัติอย่างต่อเน  องและยั งย น เพ  อ ห้เกิดการพัฒนา
และสร้างความเ   อมั น ห้แก่นักเรียนและผู้ที มีส่วนได้ส่วนเสียว่าสามาร บริหารจัดการศึก าได้อย่างมีคุ  าพ  
ตามมาตรฐานการศึก า องโรงเรียน และบรรลุเป าประสงค์ตามวิสัยทัศน์และ พัน กิจที โรงเรียนกำหนด 

 ้อ 4  ห้กลุ่มบริหารงบประมา  กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารวิ าการ กลุ่มบริหารทั วไป กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียนประจำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม ครูและบุคลากรทางการศึก าทุกคน จัดทำรายงานการ
ประเมินตนเอง ที เกี ยว ้องกับมาตรฐานและตัวบ่ง ี้ เม  อสิ้นปีการศึก า และหัวหน้าฝ่ายประกันคุ  าพการศึก า
และระบบสารสนเทศโรงเรียน จัดทำรายงานการประเมินตนเอง องโรงเรียน (SAR) เม  อสิ้นปีการศึก ารายงาน 
ต้นสังกัด  

 ้อ    ห้ผู้อำนวยการโรงเรียน มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกี ยวกับการป ิบัติตามระเบียบนี้ 
 

หมวดที ่2 การตรวจสอบและการประเมิน 
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 ้อ   มาตรฐานการศึก า ั้นพ ้นฐานเพ  อการประกันคุ  าพ าย น องส านศึก า โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุ า ร รา วิทยาลัย นครศรี รรมรา  ฉบับปรับปรุง ครั้งที  3 พ ศ     2 มีจำนวน   มาตรฐาน ดังนี้  

มาตรฐานที    : คุ  าพผู้เรียน มี   ตัวบ่ง ี้  
มาตรฐานที    : การบริหารและการจัดการ มี   ตัวบ่ง ี้  
มาตรฐานที    : กระบวนการจัดการเรียนการสอนที เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มี   ตัวบ่ง ี้  

 ้อ   การประเมินมาตรฐานและตัวบ่ง ี้  นมาตรฐานที    คุ  าพผู้เรียน ได้กำหนดเก ฑ์การประเมิน/ 
ระดับคุ  าพไว้   ระดับ ดังนี้ 

 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
คุ  าพระดับ  : ผลการประเมินอยู่ น
ระดับ กำลังพัฒนา  

1 1 ผลสัมฤท ิ์ทางวิ าการ องผู้เรียน  
   1) ผู้เรียนมีความสามาร  นการอ่าน เ ียน การส  อสาร และการ
คิดคำนว ต ำกว่าเป าหมายที ส านศึก ากำหนด  
   2) ผู้ เรียนมีผลสัมฤท ิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรส านศึก า 
ต ำกว่าเป าหมายที ส านศึก ากำหนด  
1 2 คุ ลัก  ะอันพึงประสงค์  
   1) ผู้ เรียนมีคุ ลัก  ะและค่านิยมที ดี  ต ำกว่าเป าหมายที 
ส านศึก ากำหนด  
   2) ผู้ เรียนมีสุ  าวะทางกายและจิตสังคมต ำกว่าเป าหมายที 
ส านศึก ากำหนด  

คุ  าพระดับ   : ผลการประเมินอยู่ น
ระดับ ปานกลาง  

1 1 ผลสัมฤท ิ์ทางวิ าการ องผู้เรียน  
  1) ผู้เรียนมีความสามาร  นการอ่าน เ ียน การส  อสาร และการคิด
คำนว ตามเป าหมายที ส านศึก ากำหนด  
  2) ผู้เรียนมีผลสัมฤท ิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรส านศึก าตาม  
เป าหมายที ส านศึก ากำหนด  
1 2 คุ ลัก  ะอันพึงประสงค์  
  1) ผู้เรียนมีคุ ลัก  ะและค่านิยมที ดีตามเป าหมายที ส านศึก า
กำหนด  
  2) ผู้เรียนมสีุ  าวะทางกายและจิตสังคมตามเป าหมายที 
ส านศึก ากำหนด  

คุ  าพระดับ   : ผลการประเมินอยู่ น 
ระดับ ดี 

1 1 ผลสัมฤท ิ์ทางวิ าการ องผู้เรียน  
  1) ผู้เรียนมีความสามาร  นการอ่าน เ ียน การส  อสาร และการคิด
คำนว ตามเป าหมายที ส านศึก ากำหนด  
  2) ผู้เรียนมีผลสัมฤท ิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรส านศึก าตาม  
เป าหมายที ส านศึก ากำหนด 

 ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
     3) มีความสามาร  นการคิดวิเคราะห์ คิดวิจาร ญา  อ ิปราย 

แลกเปลี ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  
  4) ผู้เรียนมีความรู้และทัก ะพ ้นฐาน นการสร้างนวัตกรรม  
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  5) ผู้เรียนมีความสามาร  นการ  ้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
ส  อสารเพ  อพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมและปลอด ัย  
  6) ผู้เรียนมีความรู้ ทัก ะพ ้นฐานและเจตคติที ดีต่องานอา ีพ  
1 2 คุ ลัก  ะอันพึงประสงค์  
  1) ผู้เรียนมีคุ ลัก  ะและค่านิยมที ดีตามเป าหมายที ส านศึก า
กำหนด  

คุ  าพระดับ 4 : ผลการประเมินอยู่ น 
ระดับ ดีเลิศ  

1 1 ผลสัมฤท ิ์ทางวิ าการ องผู้เรียน  
  1) ผู้เรียนมีความสามาร  นการอ่าน เ ียน การส  อสาร และการคิด
คำนว สูงกว่าเป าหมายที ส านศึก ากำหนด  
  2) ผู้เรียนมีผลสัมฤท ิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรส านศึก าสูงกว่า  
เป าหมายที ส านศึก ากำหนด  
  3) ผู้เรียนมีความสามาร  นการคิดวิเคราะห์ คิดวิจาร ญา  
อ ิปราย แลกเปลี ยนความคิดเห็น โดย  ้เหตุผล นการตัดสิน จและ
แก้ปัญหาได้  
  4) ผู้เรียนมีความสามาร  นการสร้างนวัตกรรม  
  5) ผู้เรียนมีความสามาร  นการ  ้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
ส  อสารเพ  อพัฒนาตนเองและสังคม นด้านการเรียนรู้ การส  อสาร การ
ทำงาน  
  6) ผู้เรียนมีความรู้ ทัก ะพ ้นฐานและเจตคติที ดีพร้อมที จะศึก าต่อ
 นระดับที สูง ึ้นและการทำงานหร องานอา ีพ  
1 2 คุ ลัก  ะอันพึงประสงค์  
  1) ผู้เรียนมีคุ ลัก  ะและค่านิยมที ดีตามเป าหมายที ส านศึก า
กำหนด  

คุ  าพระดับ   : ผลการประเมินอยู่ น 
ระดับ ยอดเยี ยม 

1 1 ผลสัมฤท ิ์ทางวิ าการ องผู้เรียน  
  1) ผู้เรียนมีความสามาร  นการอ่าน เ ียน การส  อสาร และการคิด
คานว สูงกว่าเป าหมายที ส านศึก ากำหนด  
  2) ผู้เรียนมีผลสัมฤท ิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรส านศึก าสูงกว่า
เป าหมายที ส านศึก ากำหนด  
  3) มีความสามาร  นการคิดวิเคราะห์ คิดวิจาร ญา  อ ิปราย 
แลกเปลี ยนความคิดเห็น โดย  ้เหตุผล นการตัดสิน จและแก้ปัญหาได้  

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

    4) ผู้เรียนมีความสามาร  นการสร้างนวัตกรรม มีการนำไป  ้และ
เผยแพร่  
  5) ผู้เรียนมีความสามาร  นการ  ้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
ส  อสารเพ  อพัฒนาตนเองและสังคม นด้านการเรียนรู้ การส  อสาร        
การทำงานอย่างสร้างสรรค์และมีคุ  รรม  
  6) ผู้เรียนมีความรู้ ทัก ะพ ้นฐานและเจตคติที ดีพร้อมที จะศึก าต่อ
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 นระดับที สูง ึ้นและการทางานหร องานอา ีพ  
1 2 คุ ลัก  ะอันพึงประสงค์  
  1) ผู้เรียนมีคุ ลัก  ะและค่านิยมที ดีตามเป าหมายที ส านศึก า
กำหนด เป็นแบบอย่างได้  
  2) ผู้เรียนมีความ ูมิ จ นท้อง ิ น เห็นคุ ค่า องความเป็นไทย  
มีส่วนร่วม นการอนุรัก ์วัฒน รรม ประเพ ีและ ูมิปัญญาไทย  
  3) ผู้เรียนสามาร อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
  4) ผู้ เรียนมีสุ  าวะทางกายและจิตสังคมสูงกว่าเป าหมาย 
ที ส านศึก ากำหนด 

 ้อ   การประเมินมาตรฐานและตัวบ่ง ี้   นมาตรฐานที    กระบวนการบริหารและจัดการ ได้กำหนด
เก ฑ์การประเมิน/ ระดับคุ  าพไว้   ระดับ ดังนี้ 

 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
คุ  าพระดับ   : ผลการประเมินอยู่ น 
ระดับ กำลังพัฒนา  

1) เป าหมาย วิสัยทัศน์และพัน กิจส านศึก ากำหนดไม่ ัดเจน  
2) มีระบบบริหารคุ  าพ องส านศึก าแต่ไม่ส่งผลต่อคุ  าพ
ตามมาตรฐานการศึก า องส านศึก า  

คุ  าพระดับ   : ผลการประเมินอยู่ น
ระดับ ปานกลาง  

1) เป าหมาย วิสัยทัศน์และพัน กิจส านศึก ากำหนด ัดเจนเป็นไป
ได้ นทางป ิบัติ  
2) มีระบบบริหารคุ  าพ องส านศึก าที ส่งผลต่อคุ  าพตาม
มาตรฐานการศึก า องส านศึก า 

คุ  าพระดับ  : ผลการประเมินอยู่ น
ระดับ ดี 

1) เป าหมาย วิสัยทัศน์และพัน กิจส านศึก ากำหนด ัดเจน 
สอดคล้องกับบริบท องส านศึก าและเป็นไปได้ นทางป ิบัติ  
2) มีระบบบริหารคุ  าพ องส านศึก าที ส่งผลต่อคุ  าพตาม
มาตรฐานการศึก า องส านศึก า  
3) ดำเนินการพัฒนาวิ าการที เน้นคุ  าพ องผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรส านศึก าและทุกกลุ่มเป าหมาย  
4) พัฒนาครูและบุคลากร ห้มีความเ ี ยว าญทางวิ า ีพ  

 
ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

 5) จัดส าพแวดล้อมทางกาย าพและสังคมที เอ ้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุ  าพ  
6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ  อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้  
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คุ  าพระดับ 4 : ผลการประเมินอยู่ น
ระดบั ดีเลิศ  

1) เป าหมาย วิสัยทัศน์และพัน กิจส านศึก ากำหนด ัดเจน 
สอดคล้องกับบริบท องส านศึก า ความต้องการ อง ุม น 
นโยบายรัฐบาล แผนการศึก าแห่ง าติและเปน็ไปได้ นทางป ิบัติ  
2) มีระบบบริหารคุ  าพ องส านศึก าที ส่งผลต่อคุ  าพตาม
มาตรฐานการศึก า องส านศึก า โดยความร่วมม อ องผู้เกี ยว ้อง
ทุกฝ่าย  
3) ดำเนินการพัฒนาวิ าการที เน้นคุ  าพ องผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรส านศึก าและทุกกลุ่มเป าหมาย เ   อมโยงกับ ีวิตจริง  
4) พัฒนาครูและบุคลากร ห้มีความเ ี ยว าญทางวิ า ีพ ตามความ
ต้องการ องครูและส านศึก า  
5) จัดส าพแวดล้อมทางกาย าพและสังคมที เอ ้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุ  าพและมีความปลอด ัย  
6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ  อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ที เหมาะสมกับส าพ องส านศึก า  

คุ  าพระดับ   : ผลการประเมินอยู่ น
ระดับ ยอดเยี ยม 

1) เป าหมาย วิสัยทัศน์และพัน กิจส านศึก ากำหนด ัดเจน 
สอดคล้องกับบริบท องส านศึก า ความต้องการ อง ุม น 
นโยบายรัฐบาล แผนการศึก าแห่ง าติและเป็นไปได้ นทางป ิบัติ 
ทันต่อการเปลี ยนแปลง  
2) มีระบบบริหารคุ  าพ องส านศึก าที ส่งผลต่อคุ  าพตาม
มาตรฐานการศึก า องส านศึก า โดยความร่วมม อ องผู้เกี ยว ้อง
ทุกฝ่าย มีการนำ ้อมูลมา  ้ นการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเน  อง
และเป็นแบบอย่างได้  
3) ดำเนินการพัฒนาวิ าการที เน้นคุ  าพ องผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรส านศึก าและทุกกลุ่มเป าหมาย เ   อมโยงกับ ีวิตจริงและ
เป็นแบบอย่างได้  
4) พัฒนาครูและบุคลากร ห้มีความเ ี ยว าญทางวิ า ีพ ตามความ
ต้องการ องครูและส านศึก า และจัด ห้มี ุม นการเรียนรู้ทาง
วิ า ีพเพ  อพัฒนางาน  

 
ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

 5) จัดส าพแวดล้อมทางกาย าพและสังคมที เอ ้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุ  าพและมีความปลอด ัย  
6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ  อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ที เหมาะสมกับส าพ องส านศึก า  
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 ้อ   การประเมินมาตรฐานและตัวบ่ง ี้  นมาตรฐานที    กระบวนการจัดการเรียนการสอนที เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ ได้กำหนดเก ฑ์การประเมิน/ ระดับคุ  าพไว้   ระดับ ดังนี้ 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
คุ  าพระดับ   : ผลการประเมินอยู่ น
ระดับ กำลังพัฒนา  

1) จัดการเรียนรู้ที ไม่เปิดโอกาส ห้ผู้เรียนได้  ้กระบวนการคิดและ
ป ิบัติจริง  
2)   ้ เทคโนโลยีและสิ งอำนวยความสะดวก ส  อ บริการ และ 
ความ ่วยเหล ออ  น ด  นทางการศึก า เทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ที ไม่เอ ้อต่อการเรียนรู้  
3) การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างไม่เป็นระบบ  

คุ  าพระดับ   : ผลการประเมินอยู่ น
ระดับ ปานกลาง  

1) จัดการเรียนรู้ตามที ระบุไว้ นแผนการจัดการศึก าเฉพาะบุคคลที 
สอดคล้องกับหลักสูตรส านศึก า ที เนน้ ห้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและป ิบัติจริง  
2)   ้เทคโนโลยีและสิ งอำนวยความสะดวก ส  อ บริการ และ          
ความ ่วยเหล ออ  น ด นทางการศึก า เทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ที เอ ้อต่อการเรียนรู้  
3) การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน  

คุ  าพระดับ   : ผลการประเมินอยู่ น
ระดับ ดี  

1) จัดการเรียนรู้ตามที ระบุไว้ นแผนการจัดการศึก าเฉพาะบุคคลที 
สอดคล้องกับหลักสูตรส านศึก า ที เน้น ห้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและป ิบัติจริง โดยผู้เรียนได้รับการฝึก ห้มีทัก ะ
และการแสดงความคิดเห็นตามศักย าพและประเ ท องความ
พิการ   
2)   ้เทคโนโลยีและสิ งอานวยความสะดวก ส  อ บริการ และ          
ความ ่วยเหล ออ  น ด นทางการศึก า เทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ที เอ ้อต่อการเรียนรู้  
3) มีการบริหารจัดการผู้เรียน โดยเน้นการมีป ิสัมพัน ์เ ิงบวก  

 
ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

 4) การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มี ั้นตอน
 ัดเจนโดย  ้เคร  องม อและวิ ีการวัดและประเมินผลที เหมาะสมกับ
เป าหมาย นการจัดการเรียนรู้และ ห้ ้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 
และผู้ปกครองเพ  อนำผลไป  ้ นการพัฒนาการเรียนรู้  
5) มีการแลกเปลี ยนเรียนรู้และ ห้ ้อมูลสะท้อนกลับเพ  อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

คุ  าพระดับ 4 : ผลการประเมินอยู่ น
ระดับ ดีเลิศ  

1) จัดการเรียนรู้ตามที ระบุไว้ นแผนการจัดการศึก าเฉพาะบุคคล 
ที สอดคล้องกับหลักสูตรส านศึก า ที เน้น ห้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน
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กระบวนการคิดและป ิบัติจริง เ   อมโยงกับ ีวิตจริง การมีส่วนร่วม
 องผู้ปกครอง โดยผู้เรียนได้รับการฝึก ห้มีทัก ะและการแสดงความ
คิดเห็นตามศักย าพและประเ ท องความพิการ  
2)   ้เทคโนโลยีและสิ งอำนวยความสะดวก ส  อ บริการ และความ
 ่วยเหล ออ  น ด นทางการศึก า เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้รวมทั้ง ูมิปัญญาท้อง ิ นที เอ ้อต่อการเรียนรู้  
3) มีการบริหารจัดการผู้เรียน โดยเน้นการมีป ิสัมพัน ์เ ิงบวก          
ครูรักเด็ก  ห้เด็กรักครูและรักที จะเรียนรู้ สามาร เรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุ   
4) การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มี ั้นตอน
 ัดเจนโดย  ้เคร  องม อและวิ ีการวัดและประเมินผลที เหมาะสมกับ
เป าหมาย นการจัดการเรียนรู้และ ห้ ้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและ
ผู้ปกครองเพ  อนำผลไป  ้ นการพัฒนาการเรียนรู้  
5) มี ุม นแห่งการเรียนรู้ทางวิ า ีพระหว่างครูและผู้เกี ยว ้องเพ  อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และผู้ เกี ยว ้องมีการ
แลกเปลี ยนเรียนรู้  

คุ  าพระดับ   : ผลการประเมินอยู่ น
ระดับ ยอดเยี ยม  

1) จัดการเรียนรู้ตามที ระบุไว้ นแผนการจัดการศึก าเฉพาะบุคคล 
ที สอดคล้องกับหลักสูตรส านศึก า ที เน้น ห้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและป ิบัติจริง เ   อมโยงกับ ีวิตประจำวัน การมี
ส่วนร่วม องผู้ปกครองและผู้เกี ยว ้อง โดยผู้เรียนได้รับการฝึก ห้มี
ทัก ะและการแสดงความคิดเห็นตามศักย าพและประเ ท อง
ความพิการ  

 
 
 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
 2)   ้เทคโนโลยีและสิ งอานวยความสะดวก ส  อ บริการ และความ

 ่วยเหล ออ  น ด นทางการศึก า เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที เอ ้อต่อการเรียนรู้ รวมทั้ง ูมิปัญญาท้อง ิ น โดยนำมา  ้ น
การจัดการเรียนรู้และสร้างโอกาส ห้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ตาม
ศักย าพ องผู้เรียนจากส  อที หลากหลาย  
3) มีการบริหารจัดการผู้เรียน โดยเน้นการมีป ิสัมพัน ์เ ิงบวก ครู
รักเด็ก  ห้เด็กรักครูและรักที จะเรียนรู้ สามาร เรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุ   
3) มีการตรวจสอบและประเมินคุ  าพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ มี ้ันตอนจัดเจนโดย  ้เคร  องม อและวิ ีการวัดและประเมินผล
ที เหมาะสมกับเป าหมาย นการจัดการเรียนรู้และ ห้ ้อมูลย้อนกลับ
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แก่ผู้เรียนและผู้ปกครองเพ  อนำผลไป  ้ นการพัฒนาการเรียนรู้อย่าง
ต่อเน  อง  
4) มี ุม นแห่งการเรียนรู้ทางวิ า ีพระหว่างครูและผู้เกี ยว ้องเพ  อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูและผู้เกี ยว ้องมีการ
แลกเปลี ยนเรียนรู้ และ ห้ ้อมูลสะท้อนกลับเพ  อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

 
หมวดที ่3 เป้าหมายการพัฒนา 

 ้อ    มาตรฐานที    คุ  าพ องผู้เรียน มี   ตัวบ่ง ี้ โดยกำหนดเป าหมายการพัฒนา ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
การพัฒนา 
(ร้อยละ) 

1 1 ผลสัมฤท ิ์ทางวิ าการ องผู้เรียน  
     1) มีความสามาร  นการอ่าน เ ียน การส  อสาร และการคิดคำนว   
        1 1) ร้อยละ องผู้เรียนมีผลการสอบ PISA ด้านการอ่าน ค ิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สูง
กว่าค่าเฉลี ยระดับ าติ  
        1 2) ร้อยละ องผู้เรียนที มีผลการทดสอบระดับ าติ (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ า าไทย 
 า าอังกฤ  ค ิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สูงกว่าค่าเฉลี ยระดับ าติ  
        1 3) ร้อยละ องผู้เรียน ม 1–ม 3 และ ม 4–ม 6 ที ได้เ ้าร่วมหร อได้รับรางวัลเกี ยวกับด้านการ
 ัง/พูด/อ่าน/เ ียน  า าอังกฤ รูปแบบต่าง    นงานที จัดโดยหน่วยงาน ายนอก (เ ตพ ้นที 
การศึก าหร อหน่วยงานต่าง   จัด ห้มีเวทีการแสดง/ประกวด/แ ่ง ัน)  
       1 4) ร้อยละ องผู้เรียน ั้น ม 1–ม 3 และ ม 4–ม 6 ที มีผลงานการเ ียนรายงาน 
เ ิงวิ าการ/บทความเป็น า าอังกฤ  ตีพิมพ์เผยแพร่ นเอกสารหร อส  อออนไลน์ทางวิ าการ ที 
จัดทำโดยโรงเรียนหร อหน่วยงาน (เ ตพ ้นที การศึก าหร อหน่วยงานต่าง   จัด ห้มีเอกสารวิ าการ
สำหรับเผยแพร่ผลงาน องนักเรียน)  
       1 5) ร้อยละ องผู้เรียน ั้น ม 1–ม 3 และ ม 4–ม 6 ที ได้เ ้าร่วมหร อได้รับรางวัลเกี ยวกับด้าน
การ ัง/พูด/อ่าน/เ ียน  า าไทยรูปแบบต่าง    นงานที จัดโดยหน่วยงาน ายนอก (เ ตพ ้นที 
การศึก าหร อหน่วยงานต่าง   จัด ห้มีเวทีการแสดง/ประกวด/แ ่ง ัน)  
       1 6) ร้อยละ องผู้เรียน ั้น ม 1–ม 3 และ ม 4–ม 6 ที มีผลงานการเ ียนรายงานเ ิงวิ าการ/
บทความเป็น า าไทย ตีพิมพ์เผยแพร่ นเอกสารหร อส  อออนไลน์ทางวิ าการ ที จัดทำโดยโรงเรียน
หร อหน่วยงาน (เ ตพ ้นที การศึก าหร อหน่วยงานต่าง   จัด ห้มีเอกสารวิ าการสำหรับเผยแพร่
ผลงาน องนักเรียน)  
      1 7) ร้อยละ องผู้ เรียน ั้น ม 1–ม 3 ที เ ้าสอบวัดความสามาร ด้าน า าอังกฤ จาก
แบบทดสอบมาตรฐาน CEFR ที มีคะแนนผลการทดสอบได้ ระดับ A1-A2  
      1 8) ร้อยละ องผู้ เรียน ั้น ม 4–ม 6 ที เ ้าสอบวัดความสามาร ด้าน า าอังกฤ จาก
แบบทดสอบมาตรฐาน CEFR ที มีคะแนนผลการทดสอบได้ ระดับ A2-B1  
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ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
การพัฒนา 
(ร้อยละ) 

1 9) ร้อยละ องผู้เรียน  ั้น ม 4-6 ที โครงการคัดเล อกเ ้าสอบวัดความสามาร ด้าน า าอังกฤ 
จากแบบทดสอบมาตรฐาน เ ่น TOEFL PB,TOEFL CBT,TOEFL IBT, IELTS, TOEIC หร ออ  น   ที 
มีคะแนนผลการทดสอบเทียบคะแนน TOELF IBT ผ่านมาตรฐาน ั้นต ำ (โรงเรียนสุ่มเล อกนักเรียน
ประมา ร้อยละ 3  องนักเรียน ั้น ม 6 เ ้าสอบโดยโรงเรียนหร อโครงการสนับสนุนค่า  ้จ่าย)        
  1 10) ร้อยละ องผู้เรียน ั้น ม 3 และ ม 6 ที เรียน า าต่างประเทศ า าที สองมีทัก ะ การ
ส  อสารได้ตามระดับมาตรฐาน อง า านั้น   โดยมีระดับผลการเรียน  -4 

80 
 
 
 

85 

2) มีความสามาร  นการคิดวิเคราะห์ คิดวิจาร ญา  อ ิปราย แลกเปลี ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา  
  2 1) ร้อยละ องผู้เรียนที มีความสามาร  นการคิดวิเคราะห์ คิดวิจาร ญา อ ิปราย แลกเปลี ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา  
3) มีความสามาร  นการสร้างนวัตกรรม  
  3 1 ร้อยละ องผู้เรียนที มีโครงงานหร อนวัตกรรม ระดับดี-ดีมาก  
  3 2 ร้อยละ องผู้เรียนที ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานหร อนวัตกรรมระดับ าติ
และนานา าติ  
4) มีความสามาร  นการ  ้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส  อสาร  
  4 1 ร้อยละ องผู้เรียนที สามาร   ้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส  อสารระดับดี-ดีมาก  
  4 2 ร้อยละ องผู้เรียนที ได้ระดับผลการเรียนรายวิ าคอมพิวเตอร์ ระดับ 3-4  
5) มีผลสัมฤท ิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรส านศึก า  
  5 1 ร้อยละ องผู้เรียนที ได้ระดับผลการเรียนรายวิ า า าไทย ระดับ 3-4  
  5 2 ร้อยละ องผู้เรียนที ได้ระดับผลการเรียนรายวิ าวิทยาศาสตร์ ระดับ 3-4  
  5 3 ร้อยละ องผู้เรียนที ได้ระดับผลการเรียนรายวิ าค ิตศาสตร์ ระดับ 3-4  
  5 4 ร้อยละ องผู้เรียนที ได้ระดับผลการเรียนรายวิ าสังคมศึก าฯ ระดับ 3-4  
  5 5 ร้อยละ องผู้เรียนที ได้ระดับผลการเรียนรายวิ าสุ ศึก าและพลศึก า ระดับ 3-4  
  5 6 ร้อยละ องผู้เรียนที ได้ระดับผลการเรียนรายวิ าศิลปะ ระดับ 3-4  
  5 7 ร้อยละ องผู้เรียนที ได้ระดับผลการเรียนรายวิ าการงานอา ีพและเทคโนโลยี    ระดับ 3-4  
  5 8 ร้อยละ องผู้เรียนที ได้ระดับผลการเรียนรายวิ า า าต่างประเทศ ระดับ 3-4  
6) มีความรู้ ทัก ะพ ้นฐานและเจตคติที ดีต่องานอา ีพ  
  6 1 ร้อยละ องผู้เรียนที ได้ระดับผลการเรียนรายวิ าทัก ะ ีวิต ระดับ 3-4  
  6 2 ร้อยละ องผู้เรียนที มีเจตคติที ดีต่องานอา ีพ ระดับดี-ดีมาก  
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ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
การพัฒนา 
(ร้อยละ) 

1 2 คุ ลัก  ะอันพึงประสงค์  
       1) การมีคุ ลัก  ะและค่านิยมที ดีตามที ส านศึก ากำหนด  
          1 1) ร้อยละ องผู้ เรียนที มีคุ ลัก  ะอันพึงประสงค์  8 ประการตามหลักสูตร 
 นระดับดี ้ึนไป  
          1 2) ร้อยละ องผู้เรียนที มีความรับผิด อบและมีวินัย ระดับดี ้ึนไป  
          1 3) ร้อยละ องผู้เรียนที มีทัก ะ ีวิตนักเรียนประจำ ระดับด ีึ้นไป  
          1 4) ร้อยละ องผู้เรียนที มีจรรยานักวิทยาศาสตร์และมุ่งมั นที จะสร้างผลงาน     
ด้านวิทยาศาสตร์ ระดับดี ้ึนไป  
      2) ความ ูมิ จ นท้อง ิ น และความเป็นไทย  
         2 1) ร้อยละ องผู้เรียนที มีความ ูมิ จ นท้อง ิ น และความเป็นไทยระดับดี ึ้นไป  
     3) การยอมรับที จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย  
        3 1) ร้อยละ องผู้เรียนที มียอมรับที จะอยู่ร่วมกัน นความแตกต่างระหว่างศาสนาระดับดี ึ้นไป  
        3 2) ร้อยละ องผู้เรียนที มียอมรับที จะอยู่ร่วมกัน นความแตกต่างระหว่างรายได้ระดับดี ึ้นไป  
       3 3) ร้อยละ องผู้เรียนที มียอมรับที จะอยู่ร่วมกัน นความแตกต่างระหว่างที อยู่อาศัยและ
 ูมิลำเนา ระดับดี ึ้นไป  
    4) สุ  าวะทางร่างกาย และลัก  ะจิตสังคม  
      4 1) ร้อยละ องผู้เรียนที มีสุ  าวะทางร่างกาย ระดับดี ้ึนไป  
      4 2) ร้อยละ องผู้เรียนที มีลัก  ะจิตสังคมและจิตสา าร ะ ระดับดี ้ึนไป  
   5) สร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการจากการเ ้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นา ศิลป์ กี า/
นันทนาการ 
     5 1) ร้อยละ องผู้เรียนที มีการสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการจากการเ ้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตรี/นา ศิลป์  
    5 2) ร้อยละ องผู้เรียนที มีการสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการจากการเ ้าร่วมกิจกรรมด้าน
กี า/นันทนาการ  
6) ดำรงอยู่และป ิบัติตนตามแนวคิดปรั ญา องเศร ฐกิจพอเพียง 
    6 1) ร้อยละ องผู้เรียนที มีความรู้ความเ ้า จและสามาร นำแนวคิดปรั ญา องเศร ฐกิจ
พอเพียงไป  ้ นการสร้างผลงาน/ โครงงาน/ นวัตกรรม ระดับดี ้ึนไป  
    6 2) ร้อยละ องผู้เรียนที ดำรงอยู่และป ิบัติตนตามแนวคิดปรั ญา องเศร ฐกิจพอเพียง ระดับ
ดี ึ้นไป  
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 ้อ    มาตรฐานที    กระบวนการบริหารและการจัดการ มี   ตัวบ่ง ี้ โดยกำหนดเป าหมายการพัฒนา ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
การพัฒนา 
(ร้อยละ) 

2 1  การมีเป าหมาย วิสัยทัศน์ และพัน กิจ ที ส านศึก ากำหนด ัดเจน  
    2 1 1 ร้อยละ องการบรรลุเป าหมายตามวิสัยทัศน์และพัน กิจที ส านศึก ากำหนด  
    2 1 2 ร้อยละ องครูและบุคลากรทางการศึก าเ ้า จเป าหมาย วิสัยทัศน์ และพัน กิจและนำ
วิสัยทัศน์และพัน กิจไปสู่การป ิบัติ  
2 2 มีระบบการบริหารจัดการคุ  าพ องส านศึก า  
    2 2 1) การนำองค์กร: ร้อยละ องการดำเนินการบรรลุเป าประสงค์ตามวิสัยทัศน์และพัน กิจ  
   2 2 2) กลยุท ์: ร้อยละ องกลยุท ์และโครงการที บรรลุตามวัต ุประสงค์เ ิงกลยุท ์และเป าหมาย
 องโครงการที สนองกลยุท ์  
   2 2 3) นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ร้อยละความพึงพอ จ องนักเรียนต่อการจัดหลักสูตรและ
บริการด้านต่าง   และความพึงพอ จ องนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมความผูกพัน องนักเรียนและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย  
  2 2 4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้:  
          -ร้อยละ องครูที ส่งวิ ีป ิบัติที เป็นเลิศหร อนวัตกรรม  
          -ร้อยละ องครูและบุคลากรที ได้รับรางวัลมีวิ ีป ิบัติที เป็นเลิศหร อนวัตกรรมเหรียญทอง
หร อเทียบเท่า OBEC AWARDS และรางวัลอ  น  ระดับจังหวัด ระดับ าค และระดับ าติ  
         -ร้อยละ องนักเรียนที สมัครเ ้าเรียน ม 1 และ ม 4 เพิ ม ้ึน  
         -ร้อยละ องงบประมา รายจ่ายที เป็นไปตามแผนป ิบัติการ  
 2 2 5) บุคลากร:  
         -ร้อยละ องครูที มี ีดความสามาร  นการป ิบัติงาน ระดับดี-ดีมาก  
         -ร้อยละ องครูและบุคลากรทางการศึก าที มีความพึงพอ จต่อกิจกรรมสร้าง   ความผูกพัน  
         -ร้อยละ องครูและบุคลากรทางการศึก าที พัฒนาตนเองอย่างน้อย 20  ั วโมง ต่อปี  
         -ร้อยละ องครูและบุคลากรทางการศึก าที มีความก้าวหน้าทางวิ า ีพหร อวิทยฐานะสูง ึ้น  
2 2 6) การป ิบัติการ:  
       -ร้อยละ องนักเรียนที มีระดับผลการเรียน 3  ึ้นไป  
       -ร้อยละ องนักเรียนที มีผลการทดสอบระดับ าติ (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี ยระดับ าติ  
       -ร้อยละ องครูและบุคลากรทางการศึก าที มีความพึงพอ จต่อกระบวนการทำงาน การรัก า
ความปลอด ัย การเตรียมความพร้อมความปลอด ัยและ าวะฉุกเฉิน  
 

 
90 
95 
 
 

85 
80 
 

80 
 
 
 

95 
80 
 

10 
90 
 

95 
90 
95 
5 
 

85 
85 
85 

 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) 

 

~ 109 ~ 
 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
การพัฒนา 
(ร้อยละ) 

2 3 ดำเนินการพัฒนาวิ าการที เน้นคุ  าพ องผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรส านศึก า และทุก
กลุ่มเป าหมาย  
     2 3 1 ร้อยละ องผู้เรียนที สมัครเ ้าแ ่ง ันและได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดแ ่ง ัน
ทัก ะทางวิ าการด้าน า าไทย  นระดับ าคและระดับ าติ  
    2 3 2 ร้อยละ องผู้เรียนที สมัครเ ้าแ ่ง ันได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดแ ่ง ันทัก ะ
ทางวิ าการด้านวิทยาศาสตร์  นระดับ าติและนานา าติ  
    2 3 3 ร้อยละ องผู้เรียนที สมัครเ ้าแ ่ง ันได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดแ ่ง ันทัก ะ
ทางวิ าการด้านค ิตศาสตร์  นระดับ าติและนานา าติ  
   2 3 4 ร้อยละ องผู้เรียนที สมัครเ ้าแ ่ง ันได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดแ ่ง ันทัก ะทาง
วิ าการด้านสังคมศึก า ศาสนาและวัฒน รรม  นระดับ าคและระดับ าติ  
   2 3 5 ร้อยละ องผู้เรียนที สมัครเ ้าแ ่ง ันได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดแ ่ง ันทัก ะทาง
วิ าการด้านสุ ศึก าและพลศึก า  นระดับ าคและระดับ าติ  
   2 3 6 ร้อยละ องผู้เรียนที สมัครเ ้าแ ่ง ันได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดแ ่ง ันทัก ะทาง
วิ าการด้านศิลปะ  นระดับ าคและระดับ าติ  
   2 3 7 ร้อยละ องผู้เรียนที สมัครเ ้าแ ่ง ันได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดแ ่ง ันทัก ะทาง
วิ าการด้านการงานอา ีพและเทคโนโลยี  นระดับ าติและนานา าติ  
   2 3 8 ร้อยละ องผู้เรียนที สมัครเ ้าแ ่ง ันได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดแ ่ง ันทัก ะทาง
วิ าการด้าน า าต่างประเทศ  นระดับ าคและระดับ าติ  
   2 3 9 ร้อยละ องผู้เรียนที สมัครเ ้าแ ่ง ันได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดแ ่ง ันทัก ะทาง
วิ าการด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  นระดับ าคและระดับ าติ  
2 4 พัฒนาครูและบุคลากร ห้มีความเ ี ยว าญทางวิ า ีพ  
   2 4 1 ร้อยละ องครูและบุคลากรทางการศึก าที ผ่านการอบรมพัฒนาตนเองอย่างน้อย 20 
 ั วโมงต่อปี  
   2 4 2 ร้อยละ องครูและบุคลากรทางการศึก าที เล  อนวิทยฐานะสูง ึ้น  
   2 4 3 ร้อยละ องครูและบุคลากรทางการศึก าที มีความเ ี ยว าญ นการสอนโดยเป็นวิทยากร
 าย นส านศึก าและ ายนอกส านศึก า  
2 5 จัดส าพแวดล้อมทางกาย าพและสังคมที เอ ้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุ  าพ  
   2 5 1 ร้อยละ องครูและบุคลากรทางการศึก าที มีความพึงพอ จต่อการจัดส าพ แวดล้อมทาง
กาย าพ าย นอาคารและห้องป ิบัติการที เอ ้อต่อการจัดการเรียนรู้  
   2 5 2 ร้อยละ องครูและบุคลากรทางการศึก าที มีความพึงพอ จต่อแหล่งเรียนรู้ องสังคมและ
 ุม นที เอ ้อต่อการจัดการเรียนรู้  
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ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
การพัฒนา 
(ร้อยละ) 

2 6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ  อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
     2 6 1 ร้อยละ องครูและบุคลากรทางการศึก าที มีความพึงพอ จต่อการจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ  อสนับสนุนการบริหารจัดการ  
    2 6 2 ร้อยละ องครูและบุคลากรทางการศึก าที มีความพึงพอ จต่อจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ  อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้  
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  ้อ    มาตรฐานที    กระบวนการจัดการเรียนการสอนที เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มี   ตัวบ่ง ี้ โดยกำหนด 

เป าหมายการพัฒนา ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
การพัฒนา 
(ร้อยละ) 

3 1 ร้อยละ องครูที รู้และเ ้า จเป าหมายหลักสูตร วิเคราะห์มาตรฐานและตัว ี้วัดได้  
3 2 ร้อยละ องครูที บริหารจัดการ ั้นเรียนเ ิงบวก และวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  
3 3 ร้อยละ องครูที ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที หลากหลายโดย  ้ส  อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เอกสารประกอบการสอนและแหล่งเรียนรู้ที เอ ้อต่อการเรียนรู้  
3 4 ร้อยละ องครูที จัดการเรียนรู้ตามแผนผ่านระบบการคิดและป ิบัติจริงและสามาร นำไป
ประยุกต์  ้ น ีวิตได้  
3 5 ร้อยละ องครูที วัดวิเคราะห์ประเมินผลและทบทวนแลกเปลี ยนเรียนรู้และ ห้ ้อมูลสะท้อนกลับ
เพ  อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
3 6 ร้อยละ องครูที มีนวัตกรรมหร อวิ ีป ิบัติที เป็นเลิศหร อวิจัย น ั้นเรียน  
3 7 ร้อยละ องครูที รายงานผลการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมหร อวิ ีป ิบัติที เป็นเลิศหร อวิจัย น ั้น
เรียน  
3 8 ร้อยละ องครูที นำกระบวนการคิดและกระบวนการวิจัยสู่ห้องเรียน  
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ประกาศ   วันที     เด อน  ันวาคม พ ศ      
 

 
 

 
(นายสันติ  นาดี) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุ า ร รา วิทยาลัย นครศรี รรมรา  
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ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ 
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก  

ป.ตรี ป.โท ,ป.เอก 
1. ฝ่ายบริหารโรงเรียน 

1 นายสันติ  นาดี ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ 
ชำนาญการ
พิเศษ 

ศษ.บ. การบริหาร
การศึกษา 

ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ศษ.ด. การบริหาร
การศึกษา 

2 นางบังอร แป้นคง รอง
ผู้อำนวยการ 

รอง
ผู้อำนวยการ 
ชำนาญการ
พิเศษ 

ศษ.บ. การวัดและ
ประเมิน
การศึกษา 

ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

3 นายวิทยา  เพชรจู รอง
ผู้อำนวยการ 

รอง
ผู้อำนวยการ 
ชำนาญการ
พิเศษ 

ศศ.บ. พัฒนาสังคม ศศ.ม. หลักสูตรและการ
สอน 

ศษ.บ. บริหาร
การศึกษา 

4 นายธีระ  เงินแก้ว รอง
ผู้อำนวยการ 

รอง
ผู้อำนวยการ 
ชำนาญการ
พิเศษ 

ค.บ. เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
การศึกษา 

ค.ม. การบริหาร
การศึกษา 

5 นางธัญลักษณ์  เภรี
ภาศ 

รอง
ผู้อำนวยการ 

รอง
ผู้อำนวยการ 
ชำนาญการ
พิเศษ 

ค.บ. วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ 
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก 

ป.ตรี ป.โท ,ป.เอก 
2. ครูฝ่ายปฏิบัติการสอน 

 2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
1 นางสาวโสภา  ทอง

ประเสริฐ 
คร ู ครูชำนาญ

การพิเศษ 
ศศ.บ. ภาษาไทย ศศ.ม. ไทยศึกษา 

2 นางสาวณัฐณิชา  ศรี
สุขสวัสดิ์ 

คร ู ครูชำนาญ
การพิเศษ 

ค.บ. ภาษาไทย กศ.ม. ภาษาไทย 

3 นางมณฑิรา  วัฒนา คร ู ครูชำนาญ
การพิเศษ 

กศ.บ. ภาษาไทย - - 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ 
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก 

ป.ตรี ป.โท ,ป.เอก 
4 นางอุไรวรรณ  โอลา

พฤกษ์ 
คร ู ครชูำนาญ

การพิเศษ 
ค.บ. ภาษาไทย - - 

5 นายมาณัสย์สร อุดม
ธรรมปัญญา 

คร ู - ศศ.บ. ภาษาไทย กำลังศึกษาต่อปริญญาโท 

6 นางสาวชนากานต ์ คง
ทองสังข์ 

คร ู - กศ.บ. ภาษาไทย - - 

 2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
1 นางสาวษิราณยี์  บุญ

เกดิ 
คร ู ครูชำนาญ

การพิเศษ 
ค.บ. คณิตศาสตร์ กศ.ม. คณิตศาสตร์ 

2 นายบุญเสริฐ  จันทร์
ทิน 

คร ู ครูชำนาญ
การพิเศษ 

วท.บ. คณิตศาสตร์ กศ.ม. 
ปร.ด. 

คณิตศาสตร์, 
การจัดการ
นวัตกรรมเพ่ือ
การพัฒนา 

3 นายถาวร  พันธนียะ คร ู ครูชำนาญ
การพิเศษ 

วท.บ. คณิตศาสตร์ วท.ม. คณิตศาสตร์ 

4 นายเกรียงศักดิ์  
สังสุทธิพงศ์ 

คร ู ครูชำนาญ
การพิเศษ 

ค.บ. คณิตศาสตร์ - - 

5 นางทสภร  มั่นวงศ์ คร ู ครูชำนาญ
การพิเศษ 

ค.บ. คณิตศาสตร์ - - 

6 นางวิภาวี  บุญฤกษ์ คร ู ครูชำนาญ
การพิเศษ 

ค.บ. คณิตศาสตร์ - - 

7 นางสาวพรรณวดี  ช่วย
คง 

คร ู ครชูำนาญ
การพิเศษ 

ค.บ. คณิตศาสตร์ - - 

8 นางสาวเสาวนีย์  บุญ
แก้ว 

คร ู ครชูำนาญ
การ 

วท.บ. คณิตศาสตร์ ศษ.ม การสอน
คณิตศาสตร์ 

9 นายศุภมิตร  วิริยกุล
โอภาส 

คร ู ครูชำนาญ
การ 

วท.บ. คณิตศาสตร์ วท.ม. คณิตศาสตร์และ
สถิติ 

10 นางสาวประภาศรี  
ธานีรัตน์ 

คร ู ครูชำนาญ
การ 

วท.บ. คณิตศาสตร์ วท.ม. คณิตศาสตร์และ 
คณิตศาสตร
ศึกษา 

11 นายศุภนัส  นงค์นวล คร ู - วท.บ. คณิตศาสตร์ วท.ม. คณิตศาสตร์และ
คณิตศาสตร
ศึกษา 
 

 2.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ 
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก 

ป.ตรี ป.โท ,ป.เอก 
1 นางเจียรนัย  สังสุทธิ

พงศ์ 
คร ู ครูชำนาญ

การพิเศษ 
ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ ศษ.ม. การสอนสังคม

ศึกษา 
2 นายธวัชชัย  จุติประ

ภาค 
คร ู ครูชำนาญ

การ 
วท.บ. ภูมิศาสตร์ ศษ.ม. การบริหาร

การศึกษา 
3 นายวัชระ  ส้มแป้น คร ู ครูชำนาญ

การ 
ศน.บ. รัฐศาสตร์การ

ปกครอง 
ศษ.ม. การบริหาร

การศึกษา 
4 นายชญานิน  ธรรม

ประเสริฐ 
คร ู ครูชำนาญ

การ 
ค.บ. สังคมศึกษา ศษ.ม. การบริหาร

การศึกษา 
5 นางสาวสุรีพร  บัวแก้ว คร ู ครูชำนาญ

การ 
กศ.บ. สังคมศึกษา - - 

6 นางสาวปาจารีย์  ช่วย
สังข ์

คร ู - กศ.บ. สังคมศึกษา  กำลังศึกษาต่อ
ปริญญาโท 

7 นางสาวศิริพัฒน์  ศรี
เปารยะ 

คร ู - กศ.บ. สังคมศึกษา - - 

8 นางรุ่งนภา  มะสะ คร ู - ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ - - 
 

 

2.4  กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษ 

1 นางปวิตรา  แดงวิไล คร ู ครชูำนาญ
การพิเศษ 

ศศ.บ ภาษาอังกฤษ ศศ.ม. การสอน
ภาษาอังกฤษใน
ฐานะ
ภาษาต่างประเทศ 

2 นางสาวสัณฐิตา  ชิณ
วงศ ์

คร ู ครูชำนาญ
การพิเศษ 

ค.บ. ภาษาอังกฤษ - - 

3 นางสุภรณ์  คงนก คร ู ครูชำนาญ
การพิเศษ 

อ.บ. ภาษาอังกฤษ - - 

4 นางศุทธวีร์  ตันอุ๋ย คร ู ครูชำนาญ
การพิเศษ 

ค.บ. ภาษาอังกฤษ - - 

5 นางสาวญาณิศา  แดง
งาม 

คร ู ครูชำนาญ
การพิเศษ 

ศศ.บ ภาษาอังกฤษ ศศ.ม. นวัตกรรม
หลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ 

6 นางสาวกรรณิกา  แสง
ระวี 

คร ู ครูชำนาญ
การ 

ค.บ. ภาษาอังกฤษ ค.ม. ภาษาอังกฤษ 

7 นางอรุณกมล  นาวา
รัตน์ 

คร ู - ค.บ. ภาษาอังกฤษ - - 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ 
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก 

ป.ตรี ป.โท ,ป.เอก 
8 นางสาวเมธาวี  ผดุงก่ิง

ตระกูล 
ครูอัตราจ้าง ศศ.บ. ภาษาเกาหลี - - 

9 นางสาวเจนจินา  สา
ริกขา 

ครูอัตราจ้าง ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น - - 

10 นางสาวนันท์นลิน  
นงค์นวล 

ครูอัตราจ้าง ศศ.บ. ภาษาจีน - - 

11 Miss. Belinda 
Benigno 

ครอัูตราจ้างชาว
ต่างประเทศ 

    

12 Mr. Dave de Burde ครูอัตราจ้างชาว
ต่างประเทศ 

    

 2.5  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1 นางสาวอาภรณ์  รับไซ คร ู ครูชำนาญ

การ 
วท.บ. ชีววิทยา วท.ม. นิเวศวิทยาและ

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

2 นางสาวกุลธิดา  ขันสุข คร ู ครูชำนาญ
การ 

วท.บ. ชีววิทยา วท.ม. ชีววิทยาศึกษา 

3 นายอนรุุทธิ์  หมีดเส็น คร ู ครชูำนาญ
การ 

วท.บ. ชีววิทยา วท.ม. ชีววิทยา 

4 นางปรีดา  เปาะ
ทองคำ 

คร ู ครูชำนาญ
การพิเศษ 

วท.บ. วิทยาศาสตร์
ทัว่ไป 

- - 

5 นางเรณู  รักดำ คร ู ครูชำนาญ
การพิเศษ 

ค.บ. วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

- - 

6 นางปิ่นอนงค ์ แสงมณี คร ู ครูชำนาญ
การพิเศษ 

ค.บ. วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

7 นางปัญญลักษณ์  เคา
รพาพงศ์ 

คร ู ครูชำนาญ
การพิเศษ 

กศ.บ. วิทยาศาสตร์เคมี ค.ม. วิทยาศาสตร์ 

8 นางสาวเบญจมาศ  
เภรีฤกษ์ 

คร ู ครูชำนาญ
การ 

วท.บ. เคมี - - 

9 นางสาวกสุุมา  เชาว
ลิต 

คร ู - วท.บ. เคมี ว.ทม. เคมีศึกษา 

10 นางพรพิมล  เรืองเพ็ง คร ู - วท.บ. เคมี วท.ม. เคมีวิเคราะห์ 
11 นางสาวปิยดา เกิดด้วย

ทอง 
ครู

ผู้ช่วย 
- วท.บ. เคมี กศ.ม. การสอนเคมี 

12 นางสาวปภาดา  บุญ
สิน 

ครูอัตราจ้าง วท.บ. เคมี - - 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ 
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก 

ป.ตรี ป.โท ,ป.เอก 
13 นางอุไรวรรณ  จุลสิกขี คร ู ครชูำนาญ

การพิเศษ 
วท.บ. ฟิสิกส์ - - 

14 นายสมศักดิ์  กัญจน
กาญจน์ 

คร ู ครชูำนาญ
การพิเศษ 

ค.บ. ฟิสิกส์ กศ.ม. วิทยาศาสตร์
การศึกษา-ฟิสิกส์ 

15 ว่าที่ ร.ต.ศิริพงษ์  ศรี
สุวรรณ 

คร ู ครชูำนาญ
การ 

วท.บ. ฟิสิกส์ วท.ม. ฟิสิกส์ 

16 นางบุปผา  สวนจันทร์ คร ู ครูชำนาญ
การ 

วท.บ. ฟิสิกส์ วท.ม. ฟิสิกส์ 

17 นางกนกรัตน์  สิงห์นุ้ย คร ู ครชูำนาญ
การพิเศษ 

กศ.บ. ฟิสิกส์ วท.ม. ฟิสิกส์ 

18 นางอรนภา  ศรีสุข คร ู ครูชำนาญ
การ 

วท.บ. ฟิสิกส์ วท.ม. ฟิสิกส์ศึกษา 

19 นางลัดดาวัลย์  อุมา คร ู - กศ.บ. วิทยาศาสตร์ - 
ฟิสิกส์ 

- - 

20 นางขวัญตา  วรรณ
รตัน์ 

คร ู - กศ.บ. วิทยาศาสตร์ - 
ฟิสิกส์ 

- - 

21 นายทวีวัฒน์  ศรี
สุวรรณ 

คร ู ครูชำนาญ
การพิเศษ 

บธ.บ. คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

วท.ม. การจัดการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

22 นางทรรศยา  นงค์นวล คร ู ครูชำนาญ
การ 

วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

ศศ.ม. นวัตกรรม
หลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ 

23 นายฐปนวัฒน์  ชูกลิ่น คร ู - ศศ.บ. การจัดการ
สารสนเทศ 
 

ศศ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

 2.6  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
1 นางสาวธัญญาภรณ์  

เมืองจันทร์ 
คร ู ครูชำนาญ

การ 
วท.บ. วิทยาศาสตร์การ

กีฬา 
- - 

2 นายนิเวศ  หวายนำ คร ู ครูชำนาญ
การพิเศษ 

ค.บ. พลศึกษา - - 

 2.7  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
1 นางวีณา  ทองขาว คร ู ชำนาญ

การพิเศษ 
ค.บ. นาฏศิลป์ - - 

2 นางพรรณี  อินทรปาน คร ู ชำนาญ
การพิเศษ 

ค.บ. ศิลปศึกษา ศษ.ม. หลักสูตรและการ
สอน 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ 
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก 

ป.ตรี ป.โท ,ป.เอก 
3 นายภิญโญ  จันทพุ่ม คร ู ครชูำนาญ

การ 
ศศ.บ. ดุริยางคศาสตร์

สากล 
- - 

 2.8  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
1 นายฉัตรติวัฒน์  ปรีดา

ศักดิ์ 
คร ู ชำนาญ

การพิเศษ 
ศษ.บ. โสตทัศนศึกษา - - 

2 นายเนตรณรงค์  ขวัญ
สุย 

คร ู ครูชำนาญ
การ 

วท.บ. เกษตรศาสตร์/
พืชศาสตร์ 

ศศ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

3. ครู/พนักงานราชการ/อัตราจ้าง (ฝ่ายสนับสนุนการเรยีนการสอน) 
 3.1 สำนักอำนวยการ 
1 นางจิตติมา  ศรีสุวรรณ พนักงานราชการ บธ.บ. การตลาด - - 
2 นางสาวกุศลิน  ทิพย์

มโนสิงห์ 
พนักงานราชการ ศศ.บ.  การจัดการธุรกิจ

ทัว่ไป 
วท.ม. การจัดการ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3 นางธิดารัตน์  รักษาพล ลูกจ้างชั่วคราว สส.บ. นิเทศศาสตร์ - - 
 3.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
1 นางรัตดาวรรณ์  ไชย

ชนะ 
คร ู ครูชำนาญ

การ 
บธ.บ. การตลาด - - 

2 นางสาวอนัญญา  
ทองขาว 

ลูกจ้างชั่วคราว บช.บ. บัญชี - - 

 3.3 กลุ่มบริหารงบประมาณ 
1 นางฐิติมา  ทิพย์มโน

สิงห ์
คร ู ครชูำนาญ

การ 
ศศ.บ การจัดการ

ทั่วไป การ
บริหาร
ทรัพยากร
มนุษย์ 

- - 

2 นายปถม  แก้วสิน คร ู ครูชำนาญ
การ 

ศศ.บ. การจัดการ
ทั่วไป 

ศศ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

3 นางถนอมศรี  รักษา คร ู ครูชำนาญ
การพิเศษ 

บธ.บ. การบัญชี - - 

4 นางสาววันเพ็ญ  
สมบัติทอง 

คร ู - บธ.บ. การตลาด บธ.ม. การตลาด 

5 นางสาวสุภาวดี  นวลมุ
สิงห์ 

คร ู - ศศ.บ. ภาษาไทย กำลังศึกษาต่อปริญญาโท 

6 นางสาวสุวดี  เต่าทอง พนักงานราชการ บธ.บ. การจัดการ
ทั่วไป 

- - 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ 
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก 

ป.ตรี ป.โท ,ป.เอก 
7 นางอุบลรัตน์  กฐิน

หอม 
พนักงานราชการ บธ.บ. คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 
- - 

8 นางสาววิภารัตน์  ป่า
กว้าง 

พนักงานราชการ บธ.บ. การตลาด - - 

9 นางสาวจิราภรณ์  เลข
สม 

ลูกจ้างชั่วคราว บธ.บ. บริหารธุรกิจ - - 

10 นางสาวณัฐติญา  เภรี
ภาส 

ลูกจ้างชั่วคราว วท.บ. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- - 

11 นางสาวสุกัญญา  นิล
ดับแก้ว 

ลูกจ้างชั่วคราว บธ.บ. การจัดการ - - 

 3.4 กลุ่มบริหารวิชาการ 
1 นางนุชสรา  นาคัน คร ู ครูชำนาญ

การพิเศษ 
ค.บ. คณิตศาสตร์ - - 

2 นายภานุวัฒน์  ทองวล คร ู - กศ.บ. การวัดและ
ประเมินทาง
การศึกษา 

- - 

3 นายธนกฤช  ผลศิริ พนักงานราชการ วท.บ. พืชศาสตร์-พืช
สวน 

- - 

4 นายธเนศ  แซ่ด่าน พนักงานราชการ บธ.บ. คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

- - 

5 นางสาวอมรรัตน์  กวม
ทรัพย์ 

ลูกจ้างชั่วคราว บธ.บ. การบัญชี - - 

6 นางสาวพิชชาพร  
สามแก้ว 

ลูกจ้างชั่วคราว ศศ.บ. การจัดการ
สารสนเทศ 

- - 

7 นางสาวจุฑารัตน์  รับ
ไซ 

ลูกจ้างชั่วคราว ศศ.บ. การพัฒนา
ชุมชน 

- - 

8 นายพงศธร  วัชรพันธุ์ ลูกจ้างชั่วคราว วท.บ. เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

- - 

9 นายสุเทพ  หนูเสน พนักงานราชการ ทล.บ. เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์
และ
โทรคมนาคม 

- - 

10 นางสาวศศิธร  บุญเกิด พนักงานราชการ วศ.บ. วิศวกรรมเคมี - - 
11 นางสาวบุญสิตา  หนู

ดำ 
พนักงานราชการ วท.บ. วิทยาศาสตร์    

(จุลชีววิทยา) 
- - 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ 
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก 

ป.ตรี ป.โท ,ป.เอก 
12 นางสาวนุสรา  คงทอง พนักงานราชการ กศ.บ. เคมี - - 
13 นางสาวฐาปนี  จโน

ภาศ 
พนักงานราชการ วท.บ. ชีววิทยา - - 

14 นางสาววริษฐา  สุข
ย้อย 

ลูกจ้างชั่วคราว วท.บ. ฟิสิกส์
ประยุกต-์
พลังงาน 

- - 

 3.5 กลุ่มบริหารทั่วไป 
1 นางสาวมยุเรศ  ตรีเภรี คร ู ครูชำนาญ

การพิเศษ 
ศศ.บ. จิตวิทยาและ

การแนะแนว 
- - 

2 นายตะวัน  แพรก
นกแก้ว 

พนักงานราชการ วศ.บ. การโยธา - - 

3 นายเจษฏา  กาญจน
พันธ์ 

พนักงานราชการ ศศ.บ. เทคโนโลยีและ
สื่อสาร
การศึกษา 

- - 

4 นางสาววารุณ ี ภูริวัฒ
นกลุ 

ลูกจ้างชั่วคราว วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

- - 

 3.6 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำ 
1 ว่าที่ ร.ต.จำนงค์  กญุ

ชรินทร์ 
คร ู ครูชำนาญ

การพิเศษ 
ค.บ. เกษตรศาสตร์ - - 

2 นางวรรณนิษา  ขนุศรี คร ู - ศศ.บ จิตวิทยาและ
การแนะแนว 

- - 

3 นางสาวคนึงนิตย์  สุ
คนธรัตน์ 

พนักงานราชการ ค.บ. จิตวิทยาและ
การแนะแนว 

- - 

4 นายอุดมศักดิ์  
อักษรนำ 

พนักงานราชการ ศศ.บ. รัฐศาสตร์ - - 

5 นางสาวกรรณิกา ทศ
จติร 

ลูกจ้างชั่วคราว ค.บ.  พลศึกษา - - 

6 นางสาวสุภาพร  รัตน
โชต ิ

ลูกจ้างชั่วคราว บธ.บ. การจดัการ
ทั่วไป 

- - 

7 นางสาวเสาวลี  สินภิ
บาล 

ลูกจ้างชั่วคราว บธ.บ. การบัญชี - - 

8 นางสาวจิราวรรณ  ศิริ
พงศ์ 

ลูกจ้างชั่วคราว บธ.บ. ระบบ
สารสนเทศ
ทาง
คอมพิวเตอร์ 

- - 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ 
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก 

ป.ตรี ป.โท ,ป.เอก 
9 นายศวิณัฐ  ศรีสวัสดิ์ ลูกจ้างชั่วคราว ศศ.บ. ภาษาเกาหลี - - 
10 นายปรวิทย์  ทบัทอง ลูกจา้งชั่วคราว อศ.บ. ออกแบบ

แม่พิมพ์ 
- - 

11 ว่าที ่ร.ต.อาโป  งาม
ทอง 

ลูกจ้างชั่วคราว ค.บ. สังคมศึกษา - - 

12 นายรชพร  จันทร์
ประไพ 

ลูกจ้างชั่วคราว ค.บ. พลศึกษา - - 

13 นายคมกริช  ฤทธิชัย ลูกจ้างชั่วคราว วท.บ. พลศึกษา - - 
14 นางสาวชุติมา  ศรี

สุวรรณ 
ลูกจ้างชั่วคราว วท.บ. คณิตศาสตร์ - - 

15 นางสาวชาติรส  ต้องชู ลูกจ้างชั่วคราว วท.บ. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- - 

16 นางสาวรัชนีกร  ชุม
แก้ว 

ลูกจ้างชั่วคราว ค.บ. วิทยาศาสตร์
ทัว่ไป 

- - 

17 นายสุภลักษณ์  จันโบ ลูกจ้างชั่วคราว วท.บ. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- - 

18 นายพิระพันธ์  บัวสมุย ลูกจ้างชั่วคราว วท.บ. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- - 

 
 

ข้อมูลบุคลากรฝ่ายบริการอ่ืน ๆ 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ หมายเหตุ 
1.  พนักงานโรงครัว 
1 นางสาวปริตา  นิลพันธุ์ ลูกจ้างชั่วคราว ผู้จัดการโรงครัว ศศ.บ./การ

โรงแรมและการ
ท่องเที่ยว 

2 นางสาวกนกพันธ์  ช่วยสร้าง ลูกจ้างชั่วคราว ผู้จัดการโรงครัว ศศ.บ./การ
โรงแรม 

3 นางอารมณ์  คงขาว ลูกจ้างชั่วคราว กุก๊  
4 นส.รัตนา  สีนวลปาน ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ช่วยกุ๊ก  
5 นางสมทรง  แขกกาฬ ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ช่วยกุ๊ก  
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ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ หมายเหตุ 
6 นางสาวถนัดศรี  เพชรเกลี้ยง ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ช่วยกุ๊ก  
7 นางถนอม  คำแป้น ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานหุงข้าว  
8 นางสุรัสวดี  อยู่ทอง ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานหุงข้าว  
9 
 

นางวัลลภา  ซอแก้ว 
 

ลูกจ้างชั่วคราว 
 

พนักงานปรุง จัดเตรียม และบริการ
อาหารอิสลาม   

10 นางยินดี  สองเมืองสุข ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานปรุง จัดเตรียม และบริการ
อาหารอิสลาม 

 

11 นางสาวพรเพ็ญ  ช่อผูก ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานบริการอาหารนักเรียน  
12 นางสาภินันท์  บัวทอง ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานบริการอาหารนักเรียน  
13 นางสาววรรณดี  วิสามาศ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานบริการอาหารนักเรียน  
14 นางวารี  ศรีนวลปาน ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานบริการอาหารนักเรียน  
15 นางธนพร  จันทร์สุข ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานบริการอาหารนักเรียน  
16 นางบุญญา  ให้นุช ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานจัดเตรียมและบริการ

อาหารนักเรียน 
 

17 นางสาวสุจารี  สงค์ศรีอินทร์ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานบริการอาหารนักเรียน  
18 นางจันทร์ตรี  มนตรี ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานบริการอาหารนักเรียน  
19 นางสาวอาภรณ์  ลักษณะวิมล ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานบริการอาหารนักเรียน   
20 นางสาวประคอง  ไชยนะ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานบริการอาหารนักเรียน  
21 นางสาวบุญส่ง  ไชดาลา ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานบริการอาหารนักเรียน  
22 นางเพ็ญนภา  รักมล ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานบริการอาหารนักเรียน  
2.  คนสวน/พนง.ทำความสะอาด/ช่างซ่อมบำรุง 
 1 นายจักรินทร์  ทองเสภี ลูกจ้างชั่วคราว คนสวน  
2 นายธำรง  นุ่นช่วย ลูกจ้างชั่วคราว คนสวน  
3 นางจิตตานันท์  ศรีสวัสดิ์ ลูกจ้างชั่วคราว คนสวน  
4 นางสาวกนกวรรณ  แก้ว

ประสิทธิ์ 
ลูกจ้างชั่วคราว คนสวน  

5 นางสาวพวงพันธ์  ศรีวิวัฒน์ ลูกจ้างชั่วคราว คนสวน  
6 นางวันดี  แย้มพรหม ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานทำความสะอาดหอพัก

นักเรียน 
 

7 นางสาวมาลัยทอง  เฮ่า ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานทำความสะอาดหอพัก
นักเรียน 

 

8 นางสาวจินดา  ศรีเจริญ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานทำความสะอาดหอพัก
นักเรียน 

 

9 นางสาวสิริมาพร  ขาวสังข์ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานทำความสะอาดหอพัก
นักเรียน 
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ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ หมายเหตุ 
10 นางสาวจุรีรัตน์  คงสวัสดิ์ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานทำความสะอาดหอพัก

นักเรียน 
 

11 นางภัทรวดี  ไพรเขียว ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานทำความสะอาดหอพัก
นักเรียน 

 

12 นางสาวกัญญา  รัญจุล ลูกจา้งชั่วคราว พนักงานทำความสะอาด  
13 นางสาวนัยนา  คำแป้น ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานทำความสะอาด  
14 นางสาวกษราภรณ์  สม

กานดา 
ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานทำความสะอาด  

15 นางกุมารี  จูสุข ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานทำความสะอาด  
16 นางภาวนา  เลี่ยมแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานทำความสะอาด  
17 นางสาวปนัดดา  นพรัตน์ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานทำความสะอาด  
18 นางสาวโสภิตา  เอียงกลับ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานทำความสะอาด  
19 นายจรูญ  แก้วนาค ลูกจ้างประจำ พนักงานธุรการ  
20 นายเครี  น้ำพ่วง ลูกจ้างชั่วคราว ช่างซ่อมบำรุง  
21 นายไพรัตน์  เซ่งเฮ้า ลูกจ้างชั่วคราว ช่างซ่อมบำรุง  
22 นายสมชัด  จันทร์คง ลูกจ้างชั่วคราว ช่างซ่อมบำรุง  
3.  ยามรักษาความปลอดภัย 
1 นายวิสูตร  แก้วปลายคลอง จา้งเหมาบริการ พนักงานรักษาความปลอดภัย  
2 นายสามิตร  รักษา จ้างเหมาบริการ พนักงานรักษาความปลอดภัย  
3 นายปรีชา  ลือชา จ้างเหมาบริการ พนักงานรักษาความปลอดภัย  
4 นายวินัย  ขุนณรงค์ จา้งเหมาบริการ พนักงานรักษาความปลอดภัย  
5 นายปัญญา  บุญขวัญ จา้งเหมาบริการ พนักงานรักษาความปลอดภัย  
4.  พนักงานขับรถยนต์ 
1 นายพิพัฒน์  อัตรา ลูกจ้างประจำ พนักงานขับรถยนต์  
2 นายจเร  นาคศรี ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถยนต์  
3 นายสุทัศน์  สมเดช ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถยนต์  
4 นายสมบัติ  อัยศูรย์ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถยนต์  
5 นายชัยรัฐ  ประมัยพิมพ์ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถยนต์  
6 นายจารุ  ช่วยเกื้อ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขบัรถยนต์  
7 นายนิรพล  นวลนิ่ม ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขบัรถยนต์  
8 นายจักรพรรดิ  พิมเสน ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถยนต์  
9 นายไมตรี  เรืองเดช ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถยนต์  

10 นายอนุรักษ์  ศิริศักดิ์ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถยนต์  
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