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คำนำ 
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และมาตรา ๔๗ วรรค
สอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ได้ออกกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและแนะนำสถานศึกษา 
เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาให้
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาทราบและใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมิน
คุณภาพภายนอก การติดตามตรวจสอบ พร้อมข้อเสนอแนะให้แก่สถานศึกษาเพื่อใช้ เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

เอกสารรายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เล่มนี้ เป็นเอกสารงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้
รวบรวมและสรุปผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการรับรองมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช และใช้เป็นแนวทางการประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 

ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปี
การศึกษา ๒๕63 จนสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 

      
     (นายสันติ  นาดี) 

                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ได้ดำเนินงานด้านการสร้างความ

เข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยได้ดำเนินงานตามกฎกระทรวง การ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 

1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาของต้นสังกัด สภาพบริบท ปัญหา ความต้องการโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุก
ภาคส่วน ชุมชน และเบญจองค์กร 

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. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยรวม : อยู่ในระดับยอดเย่ียม  
ผลการดำเนินงาน การจัดการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม ทั้ง ๓ มาตรฐาน จากการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา ๒๕๖3 ซึ่งมาตรฐาน
สถานศึกษาสอดคล้องตามมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๑ ของกระทรวงศึกษาธิการท้ัง  
๓ มาตรฐาน คือ  

คุณภาพผู้เรียน 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการ

ท่ีหลากหลายอย่างเป็นระบบเป็นไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ส่งเสริม
ให้ผู ้เรียนมีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการสร้า งงานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคม ที่มีความหลากหลายและสามารถนำไปใช้ได้จริง จนได้รับรางวัลโครงงานและ
งานวิจัยในระดับนานาชาติ 

 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
กระบวนการบริหารและการจัดการการศึกษาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช ได้กำหนด เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจนสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่น ตามบริบทของสถานศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด 
ใช้รูปแบบบริหารงานคุณภาพ (PDCA) มาใช้ในการปฏิบัติงาน การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุง 
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง การบริหารทรัพยากรซึ่งมีอยู่อย่างจำกัด ด้วยความโปร่งใส วางแผนการจัดอัตรากำลัง 
วางระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและจัดระบบการนิเทศภายใน นำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรท่ี 
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เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ในการวางแผน ดำเนินงาน ปรับปรุง พัฒนาและรับผิดชอบร่วมกัน พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทุกกลุ่มเป้าหมายตามความถนัด
และสนใจ ส่งเสริม สนับสนุน จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC : 
Professional Learning Community ในสถานศึกษา เปิดโอกาสให้บุคลากรให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทาง
วิชาชีพเพื่อนำมาพัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ให้มีความปลอดภัยและน่าอยู่ น่าเรียนท้ังภายใน ภายนอกห้องเรียน จัดระบบข้อมูล สารสนเทศ เทคโนโลยีมา
สนับสนุน ในการจัดการเรียนรู้ ในสถานศึกษา 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ

ปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี
สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้ เน้นกระบวนการพัฒนา
ผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ และครูบางส่วนได้มีการเผยแพร่ มีการ
ทำงานร่วมกันบนพื้นฐานของการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีหลากหลายเป็นเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน  มีการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถคิด ตัดสินใจ แก้ปัญหา ตลอดจนกำหนด
เป้าหมายและวางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพของการเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น ด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ทำให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ 
และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  มีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ใช้เครื่องมือ 
และวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและนำ
ผลมาพัฒนาผู้เรียน และจัดทำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การ
ทำงานและให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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 ขอขอบคุณฝ่ายบริหาร คณะครู นักเรียน บุคลากร และทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องท่ีให้ความร่วมมือทำให้
การปฏิบัติหน้าที่สำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลรายงานฉบับนี้จะเป็นสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายและอุดมการณ์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชต่อไป 
 

 
 
 
 

            (นายสันติ  นาดี) 
                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
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คำรับรอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

 
 ข้าพเจ้านายไพรัช  วงศ์นาถกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เป็นตัวแทนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ได้ศึกษารายละเอียดของเอกสารรายงานประจำปีของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖3 เห็นว่าผลการประเมินท่ีทางโรงเรียนได้เสนอได้ถูกต้อง ชัดเจน ตามอุดมการณ์ 
และเป้าหมายของโรงเรียน 

 
จึงขอรับรองให้นำเอกสารรายงานฉบับนี้เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 

 
 
 
ลงช่ือ 

(นายไพรัช  วงศ์นาถกุล) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
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ส่วนที่ 2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ต้ังอยู่เลขท่ี 120 หมู่ท่ี 1 ถนนสุนอนันต์ 
ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช บริเวณบ้านมะขามเรียง หลักกิโลเมตรท่ี 10-11  ทางหลวง
หมายเลข 4013 สายนครศรีธรรมราช-ปากพนัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท์ 0-7539-9123 โทรสาร  
0-7539-9453 e-mail: pccnst_nstd@hotmail.com Website: www.pccnst.ac.th เปิดสอนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 บนเนื้อที่ 100 ไร่ เป็นท่ีดินธรณีสงฆ์ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ให้
เช่าจากวัดมุจลินทราวาส มีเขตพื้นที่บริการ 5 จังหวัด ได้แก่  ชุมพร  สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง 
และสงขลา 

ประวัติโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

เนื่องในวโรกาสท่ีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (พระอิสริยศ  
ณ ขณะนั้น) ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ ในวันท่ี 4 กรกฎาคม 2536 ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณท่ีทรง
มุ่งมั่นส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการศึกษา โดยเพิ่มโอกาสแก่เยาวชนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาจึงได้ประกาศจัดต้ังโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จำนวน 12 โรงเรียน  ทุกเขตการศึกษา 
โดยในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดต้ังเมื่อวันท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 ต่อมาได้รับพระราชทานพระอนุญาต
ให้ขนามนามว่า โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ต่อท้ายด้วยช่ือจังหวัดท่ีต้ังโรงเรียน ใช้นามภาษาอังกฤษว่า 
“Princess Chulabhorn’s College” ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการท่ี รล 0006/1036 ลงวัน ท่ี 10 
กันยายน พ.ศ. 2536 และมีประกาศของกระทรวงศึกษาธิการให้เปล่ียนไปใช้ช่ือดังกล่าวเมื่อวันท่ี 29 ธันวาคม 
พ.ศ. 2536 

ในปี พ.ศ. 2539 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (พระอิสริยศ  
ณ ขณะนั้น) ได้พระราชทานแผ่นศิลาฤกษ์เมื่อวันท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2539 ณ ห้องทรงงาน ช้ัน 3 ตึกสรีรวิทยา 
โรงพยาบาลศิริราช ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการท่ี รล 0007/0055 ลงวันท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2539 และ
พระราชทานพระอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนแบบแรกซึ่งตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีหนังสือท่ี  
ศธ 0805/8847 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2539 โดยปรับสีตามพระประสงค์โดยกองศิลปาชีพในพระองค์
สมเด็จพระราชินีนาถ ในวันท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2539  

ปีการศึกษา 2551 สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
ไ ด้ ร่ ว ม กั น เปิ ด ก าร เรี ย น ก าร ส อ น ห ลั ก สู ต ร วิ ท ย าศ าส ต ร์ ข อ ง โร ง เรี ย น ม หิ ด ล วิ ท ย านุ ส ร ณ์ ท่ี  
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ท้ัง 12 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 ห้องเรียน จำนวน 24 คน โดยมีโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ เป็นโรงเรียนต้นแบบและพัฒนาบุคลากร รวมท้ังควบคุมการใช้หลักสูตรตามมาตรฐานของหลักสูตร
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ซึ่งเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชาติและในปี พ.ศ. 2552 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษา ขั้นพื้นฐานพิจารณาเห็นว่าโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ท้ัง 12 โรงเรียน จัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ได้มาตรฐานเดียวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จึงประกาศ ณ วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2552  
ให้โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ท้ัง 12 โรงเรียนเป็น “โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค”และเมื่อวัน ท่ี  
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25 พฤศจิกายน 2553 โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีท่ีเสนอโดย นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการพัฒนากลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
โดยใช้ช่ือโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ใช้ช่ือภาษาอังกฤษ 
“Princess Chulabhorn Science High School Nakhon Si Thammarat” เริ่มรับนักเรียนหลักสูตรโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค ปีการศึกษา 2554 และในปีการศึกษา 255 8 มีแผนรับนักเรียนเต็มรูปแบบ  โดย 
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (4:4:4) และช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (6:6:6) รวม 30 ห้องเรียน จำนวนห้องละ  
24 คน รวมนักเรียนท้ังหมด 720 คน 

 ต่อมา กระทรวงศึกษาธิการนำความกราบบังคมทูลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี (พระอิสริยศ ณ ขณะนั้น) ตามหนังสือ ท่ี ศธ 04278/2112 ลง วันท่ี 30 พฤษภาคม 2561 ขอ
พระราชทานพระอนุญาตเปล่ียนช่ือโรงเรียนเป็น “โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย” ต่อท้ายด้วยช่ือ
จังหวัดท่ีเป็นสถานท่ีต้ังของโรงเรียน และใช้นามภาษาอังกฤษว่า “Princess Chulabhorn Science High 
School” จากนั้นสำนักพระราชวังมีหนังสือท่ี รล 0011.3/18298  ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2561 ให้เปล่ียนช่ือ
โรงเรียน และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนแบบใหม่ ซึ่งออกแบบโดย
กรมศิลปากร จากนั้นเมื่อวันท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัยท้ัง 12 โรงเรียนใช้ตราสัญลักษณ์ดังกล่าว 
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แผนท่ีโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

 
ภาพจาก Google map 

แผนผังแสดงอาคารเรียน-อาคารประกอบ 

 
ออกแบบโดย นายภานุวัฒน์ ทองวล 
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ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
ชื่อภาษาอังกฤษ Pr incess Chulabhorn Science High School Nakhon S i  

Thammarat  
ชื่อย่อภาษาไทย จภ.นศ. 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ PCSHS NST. 
แบบตราสัญลักษณ์ มีรายละเอียดประกอบด้วย 
พระมงกุฎเป็นสีเหลืองทอง 
 • พระจุลมงกุฎ สีเหลืองทอง 

• อักษร จภ อันเนื่องจากพระนามาภิไธยยอ่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
o อักษร จ สีแสด ตัดขอบสีเหลืองทอง 
o อักษร ภ สีขาว ตัดขอบสีเหลืองทอง 

• ลายกระหนก สีเหลืองทอง ขนาบข้างอักษร จภ ท้ังสองข้าง 
• แพรแถบ สีน้ำเงินตัดขอบสีเหลืองทอง ระบุช่ือโรงเรียน 

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

สีแสด หมายถึง สีวันพฤหัสบดี ซึ่งตรงกับวันประสูติของสมเด็จ  
พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี      
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน  ต้นแคแสด เป็นต้นไม้ มีดอกสีแสด ขึ้นง่ายโตเร็ว   
   เจริญเติบโตได้ทุกท่ี 
 
 
 
 
 
ที่มา : https://pantip.com/topic/39021885  
โทรศัพท์   0-7539-9123 
โทรสาร    0-7539-9453 
Web site   www.pccnst.ac.th 
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ข้อมูลผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรยีนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
ผู้อำนวยโรงเรียน   

นายสันติ  นาดี วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก การบริหารการศึกษา โทรศัพท์ 06-2208-9637  
รองผู้อำนวยโรงเรียน   

นางบังอร  แป้นคง วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารการศึกษามหาบัณฑิต โทรศัพท์  
08-4188-2031 บริหารกลุ่มบริหารวิชาการ 

นายวิทยา  เพชรจู วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการ
สอน)  โทรศัพท์ 08-9909-0766 บริหารกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจำ 

นางธัญลักษณ์  เภรีภาศ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหาร
การศึกษา) โทรศัพท์ 08-9738-7541 บริหารกลุ่มบริหารงบประมาณ 

ตารางท่ี 1 แสดงข้อมลูผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

ประเภท/ ตำแหน่ง 
เพศ วุฒิทางการศึกษา อันดับ 

รวม 
ชาย หญิง ต่ำกว่า 

ป.ตรี 
ป. 
ตรี 

ป. 
โท 

ป.
เอก 

ครู
ผู้ช่วย 

คศ. 
1 

คศ. 
2 

คศ.
3 

ผู้บริหาร 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 - - - - 1 - - 1 - 1 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 2 2 - - 4 - - - 4 - 4 

รวม 3 2 - - 4 1 - - 5 - 5 
ข้าราชการครู แบ่งตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาไทย 1 6 - 6 1 - - 2 1 4 7 
คณิตศาสตร์ 3 7 - 5 4 1 - - 3 7 10 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 14 - 5 14 - 1 3 7 8 19 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

3 5 - 4 4 - - 3 3 2 8 

สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 - 2 - - - - 1 1 2 
ศิลปะ 1 2 - 2 1 - - - 1 2 3 
การงานอาชีพ 3 4 - 5 2 - - 1 3 3 7 
ภาษาต่างประเทศ - 6 - 3 3 - - - 1 5 6 
แนะแนว - 2 - 2 - - - 1 - 1 2 
วัดผลและประเมินผล 1 - - 1 - - - 1 - - 1 

รวม 15 42 0 30 26 1 1 10 16 30 65 
พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง พนักงานอัตราจ้าง และลูกจ้างประจำ 
ครูผู้สอน 5 11 - 14 2 - - - - - 16 
พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 5 - 6 - - - - - - 6 
ครูชาวต่างประเทศ - 2 - 2 - - - - - - 2 
พนักงานขับรถ 1 - 1 - - - - - - - 1 
พนักงานธุรการ - 1 1 - - - - - - - 1 
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ประเภท/ ตำแหน่ง 
เพศ วุฒิทางการศึกษา อันดับ 

รวม 
ชาย หญิง ต่ำกว่า 

ป.ตรี 
ป. 
ตรี 

ป. 
โท 

ป.
เอก 

ครู
ผู้ช่วย 

คศ. 
1 

คศ. 
2 

คศ.
3 

ครูหอพัก 7 7 - 14 - - - - - - 14 
ลูกจ้างประจำ 2 - 2 - - - - - - - 2 

รวม 16 26 4 36 2 - - - - - 42 
รวมทั้งสิ้น 34 70 4 66 32 2 1 10 21 30 111 

ข้อมูลนักเรียน (ณ วันท่ี 30 มิถุนายน  2563) 
ระดับช้ันท่ีเปิดสอน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 จำนวนนกัเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ รวม 718 คน จำแนก

เป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 287 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 431 คน 

ตารางท่ี 2 แสดงจำนวนนักเรียน 

ระดับชัน้เรียน รวม 
เพศ 

ห้อง 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีท่ี  1 96 47 49 4 
มัธยมศึกษาปีท่ี  2 96 46 50 4 
มัธยมศึกษาปีท่ี  3 95 51 44 4 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 287 144 143 12 
มัธยมศึกษาปีท่ี  4 144 71 73 6 
มัธยมศึกษาปีท่ี  5 143 45 98 6 
มัธยมศึกษาปีท่ี  6 144 55 89 6 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 431 171 260 18 

รวมทั้งสิ้น 718 315 403 30 

ข้อมูลอาคารสถานท่ี 

ตารางท่ี 3 แสดงอาคารเรียน / อาคารประกอบ 

ลำดับที่ อาคารเรียน / อาคารประกอบ จำนวนหลัง จำนวนหน่วย 
1 อาคารเรียนแบบพิเศษ  3  ช้ัน 1 11  ห้องเรียน 
2 อาคารเรียนแบบพิเศษ  4  ช้ัน 1 32 ห้องเรียน 
3 อาคารสำนักงาน  2  ช้ัน 1 11 ห้องเรียน 
4 อาคารฝึกงาน (อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์) 3 5 ห้องเรียน 
5 อาคารหอประชุม 101/ 27  1 2 ช้ัน 
6 อาคารศูนย์กีฬา 1 2  ช้ัน 
7 สนามบาสเก็ตบอล 2 2  สนาม 
8 ห้องน้ำ  ห้องส้วม 6 36  ท่ี 
9 หอนอน  3  ช้ัน 2 145  เตียง 

10 หอนอน  4 ช้ัน 4 575  เตียง 
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ลำดับที่ อาคารเรียน / อาคารประกอบ จำนวนหลัง จำนวนหน่วย 
11 บ้านพักครูแบบ  207 1 1  หน่วย 
12 บ้านพักครูแบบ  203/ 27 2 2  หน่วย 
13 บ้านพักครูแบบ  205/ 27 6 24  หน่วย 
14 บ้านพักครูแบบแฟลต 1 8  หน่วย 
15 อาคารหอสมุดกลางและแหล่งเรียนรู้ 1 1 หน่วย 

ข้อมูลห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 

ตารางท่ี 4 แสดงจำนวนห้องปฏิบัติการ/ สำนักงาน/ ห้องประชุม/ อืน่ ๆ  

ลำดับที่ ประเภท จำนวน (ห้อง) 
1 ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์   3 
2 ห้องปฎิบัติการเคมี                2 
3 ห้องปฎิบัติการชีววิทยา   3 
4 ห้องปฎิบัติการฟิสิกส์     3 
5 ห้องปฎิบัติการคณิตศาสตร์ 1 
6 ห้องปฎิบัติการโรงอาหาร/โภชนาการ 1 
7 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6 
8 ห้องฝึกซ้อมดนตรีไทย 1 
9 ห้องปฎิบัติการนาฎศิลป์  1 

10 ห้องปฎิบติัการทัศนศิลป์  1 
11 ห้องฝึกซ้อมดนตรีสากล 4 
12 ห้องพยาบาล 1 
13 ห้องสำนักงานกลุ่ม/ ฝ่าย/ ระดับช้ัน 15 
14 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ/ ห้องประชุมมุจลินทร์/ หอประชุมอเนกประสงค์ 3 
15 ห้องประชุมทางไกล 2 
16 ห้องรับรองผู้ปกครอง 1 
17 ห้องประชาสัมพันธ์ 1 
18 ห้องแนะแนว 1 
19 ห้องฟิตเนส  2 
20 ห้องแมทชีนช้อป 1 
21 ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ 1 
22 ห้องปฏิบัติการ STEM 3 

รวม 57 
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ข้อมูลด้านงบประมาณ 

ตารางท่ี 5 แสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำปีการศึกษา 2563 

รายรับ จำนวน/บาท รายจ่าย จำนวน/บาท 

เงินงบประมาณ  12,638,800.- งบดำเนินการ  
  - เงินเดือน-ค่าจ้าง 2,638,800.- 
  - งบลงทุน 10,000,000.- 
เงินนอกงบประมาณ 
เงินอุดหนุน 

60,228,000.- งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

 
 

 -งบการจัดการเรียนการสอน 28,680,000.- 

  -งบสำหรับการอยู่ประจำ 31,548,000.- 
เงนิอื่นๆ (ระบุ) 3,921,344.- งบอืน่ๆ (ระบุ) 3,921,344.- 

รวมรายรับ 76,788,144.- รวมรายจ่าย 76,788,144.- 

งบดำเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง  คิดเป็นร้อยละ .........21.57.......  ของรายรับ (ของรายรับท้ังหมด) 
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คิดเป็นร้อยละ  .........78.43.......  ของรายรับ 

 
ข้อมูลชุมชนสภาพชุมชนโดยรวม 

1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเกษตรกรรม มีประชากรประมาณ 15,000 คน  
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ ได้แก่วัดและส่วนราชการต่างๆ เช่น ศูนย์อนามัยท่ี 11 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ศาล
เยาวชนและครอบครัว อาชีพหลักของชุมชน คือเกษตรกรรมเนื่องจากพื้นท่ีราบลุ่ม เหมาะแก่การทำการเกษตร 

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

3. โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
    โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ต้ังอยู่ในพื้นท่ีตำบลบางจากซึ่งเป็นธรณี

สงฆ์ ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าอาวาสวัดมุจลินทราวาสต้ังอยู่ในชุมชนการเกษตรมีแหล่งเรียนรู้ท่ีสำคัญทางด้าน
การเกษตร นอกจากนี้บริเวณใกล้เคียงของสถานศึกษาเป็นท่ีต้ังของสถานท่ีราชการ เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างดีสำหรับ
นักเรียน นอกจากนี้โรงเรียนมีความสัมพันธ์กับชุมชนอย่างดี มีการร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชน การเผยแพร่ความรู้
ทางวิชาการแก่ชุมชน การส่งบุคลากรของโรงเรียนไปช่วยสอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 
การร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนากับชุมชนเป็นต้น 
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โครงสร้างหลักสูตร 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา เน้นการ
เรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551 ปรับตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560)  
ดังแสดงข้อมูลในเว็บไซด์ดังนี้ 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

http://61.7.241.230/curriculum/2563/
โครงสร้างหลักสูตร%202563%2063-2-
3.pdf  

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม   

คณะผู้ประเมินได้เดินทางมาตรวจเย่ียมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันท่ี 11 – 13 เดือน กุมภาพันธ์  
พ.ศ.2556  ผลการประเมินสรุปโดยภาพรวม  จำแนกตามกลุ่มตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตารางที่ 6 แสดงการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา   

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 
น้ำหนัก 
คะแนน 

คะแนน          
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวชี้วัดพื้นฐาน    
ตัวชี้วัดท่ี 1 ผู้เรียนมีสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.26 ดีมาก 
ตัวชี้วัดท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 10.00 9.75 ดีมาก 
ตัวชี้วัดท่ี 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.15 ดีมาก 
ตัวชี้วัดท่ี 4 ผู้เรียนคิดเป็น  ทำเป็น 10.00 9.09 ดีมาก 
ตัวชี้วัดท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 16.37 ดีมาก 
ตัวชี้วัดท่ี 6 ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวชี้วัดท่ี 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ
หน่วยงานต้นสังกัด 

5.00 4.82 ดีมาก 

กลุ่มตัวชี้วัดอัตลักษณ์    
ตัวชี้วัดท่ี 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวชี้ วัดท่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวชี้วัดมาตรการส่งเสริม    
ตัวชี้วัดท่ี 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวชี้วัดท่ี 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษา 5.00 5.00 ดีมาก 

http://61.7.241.230/curriculum/2563/โครงสร้างหลักสูตร%202563%2063-2-3.pdf
http://61.7.241.230/curriculum/2563/โครงสร้างหลักสูตร%202563%2063-2-3.pdf
http://61.7.241.230/curriculum/2563/โครงสร้างหลักสูตร%202563%2063-2-3.pdf
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 
น้ำหนัก 
คะแนน 

คะแนน          
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐาน และพัฒนาความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
คะแนนรวม 100.00 93.44 ดีมาก 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
• ผลคะแนนรวมทุกตัวช้ีวัด ต้ังแต่ 80 คะแนนขึ้นไป                                     ใช❑่ ไม่ใช่ 
• มีตัวช้ีวัดที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 10 ตัวช้ีวัด จาก 12 ประเดน็พิจารณา      ใช❑่ ไม่ใช่ 
• ไม่มีตัวชี้วัดใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน                ใช❑่ ไม่ใช ่

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ❑  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายความสำเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษา  

และแผนปฏิบัติการประจำปีท่ีกำหนดไว้ สถานศึกษาได้ดำเนินการจัดกิจกรรม งาน โครงการอย่างหลากหลาย ท้ัง
ในด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการจัดการศึกษา ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
และด้านมาตรการส่งเสริม ได้ดำเนินการตรวจสอบทบทวน และประเมินคุณภาพภายใน โดยการเก็บรวบรวม
ข้อมูล สารสนเทศ ท่ีแสดงถึงความสำเร็จของการดำเนินงาน แล้วจัดทำรายงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย 3 มาตรฐาน  ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
๑. ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
๒. กระบวนการพัฒนา  

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ี
หลากหลายอย่างเป็นระบบเป็นไปตามมาตรฐานและประเด็นพิจารณาของหลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ เน้น
การจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนทำได้ คิดเป็น ทำเป็น ฝึกการปฏิบัติจากประสบการณ์จริง  มีการทำงาน
ร่วมกันบนพื้นฐานของการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีหลากหลายเป็นเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  มี
การเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  รักใน
การอ่าน เขียน ส่ือสาร ใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและเกิดการใฝ่รู้
อย่างต่อเนื่องในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ช้ันนำของนานาชาติ  

โดยโรงเรียนจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้าน
การเรียนการสอนให้ครูวิจัยท้ังในระดับช้ันและกลุ่มสาระการเรียนรู้  อีกท้ังยังมีกิจกรรมส่งเสริมความเป็นผู้นำ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนไปใช้แก้ปัญหาในสังคม หรือสร้างผลงานทางวิทยาศาสตร์ตามความถนัดและ
ความสามารถพิเศษของผู้เรียนอย่างหลากหลายท้ังในโรงเรียน นอกโรงเรียน และต่างประเทศเพื่อพัฒนาทักษะการ
ทำงาน การศึกษาค้นคว้า วิจัยพัฒนา ทักษะชีวิต และความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ังกิจกรรมกิจกรรมค่ายวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี  กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ีด้ านสังคม ภาษา 
ศิลปะ กิจกรรมโครงงาน  และโอลิมปิกวิชาการ  โดยนำวงจรคุณภาพเดมมิ่ง PDCA บูรณาการกับกระบวนการ
บริหารจัดการรูปแบบ GOPMER โดยดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ดัง Flow Chart 
และตารางท่ี 7  
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ตารางท่ี 7  แสดงกระบวนการบริหารจัดการรูปแบบ GOPMER โดยดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการ 

ขั้นตอนการดำเนินงานของ 
กระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ความสำเร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             ไม่ผ่าน 
 
                                ผ่าน 
 
 
 
 
  
 
 

1)  เพื่อให้ผู้เรยีนมี
ความสามารถในการอ่าน 
เขียน การสื่อสาร และการ
คิดคำนวณ 
2)  เพื่อให้ผู้เรยีนมี
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ 
อภิปราย  แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
3)  เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 
4) เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร 
5)  เพื่อให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ี
ดีต่องานอาชีพ 
7) เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ
และความสามารถในการใช้
ภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศ(อย่าง
น้อย ๒ ภาษา) ในการ
สื่อสาร ได้แก่ 
ภาษาอังกฤษ และ/หรือ
ภาษาจนี 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
และเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพ 
7) ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
มีทักษะและความสามารถ
ในการใช้ภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศ(อย่าง
น้อย ๒ ภาษา) ในการ
สื่อสาร ได้แก่ ภาษาอังกฤษ
และ/หรือภาษาจนี เกาหลี 
ญี่ปุ่น 

 
 
 
 
 

ประชุม PLC ค้นหานวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่เปน็เลิศ 
โดยใช้ KM 

กำหนดเป้าหมาย (Goals) : G  

การยกย่อง เชิดชูเกียรติ(Reward) : R 

การจัดลำดับความสำคัญ (Orders) : O 

การวางแผน (Plan) : P 

การประเมินผล (Evaluation) : E 

บรรลุหรือไม่ พัฒนาปรับปรุง 

การกำกับ ตรวจสอบ (Monitoring) : M 
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การปฏิบัติตามกระบวนการ  

ขั้นตอนที่ 1 กำหนดเป้าหมาย (Goals) : G  

1. ผู้บริหารประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
2. ครูผู้สอนร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและอนุกรรมการวิชาการในการกำหนดเป้าหมายให้มีความเหมาะสม

สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
3. จัดทำร่างโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  เน้นการปฏิบัติจริง 

(Active Learning) และการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ (STEM) โดยกำหนดเป้าหมาย ดังนี้  
3.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการรู้ท่ีหลากหลาย เน้นการ

ปฏิบัติจริง(Active Learning) และการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ (STEM)  
3.2 เพื่อให้ครูสามารถนำวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เน้นการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

และการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ (STEM) ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน  
 3.3 เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ในสาขาวิชาต่างๆมาบูรณาการไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานได้  

ขั้นตอนท่ี 2 การจัดลำดับความสำคัญ (Orders) : O  

1. จัดอันดับความสำคัญของเป้าหมายโดยเน้นท่ีครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ครูผู้สอนวิชาต่าง ๆ ท่ีสนใจ  

2. กำหนดการดำเนินงาน  
3. กำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน  
4. กำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ดำเนินการ  
5. กำหนดงบประมาณท่ีจะใช้ในการดำเนินโครงการดังกล่าว  

ขั้นตอนที่ 3 การวางแผน (Plan) : P  

ประสานขอความร่วมมือในการดำเนินงานตามโครงการฯ กับกลุ่มหรือฝ่ายงาน หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังใน
โรงเรียน และหน่วยงานภายนอก  

1. เสนอโครงการ/แผนการใช้งบประมาณ  
2. ประสานงานกับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ  
3. แต่งต้ังคณะกรรมการ  
4. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการและจัดทำหลักสูตรเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรม  
5. ติดต่อประสานงานกับวิทยากร และเชิญวิทยากร 

ขั้นตอนที่ 4 การกำกับ ตรวจสอบ (Monitoring) : M 

1. จัดอบรม/เตรียมความพร้อมปัจจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ตามระยะเวลาท่ีกำหนดในโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับ
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

2. กำกับดูแลการจัดกิจกรรม ในการอบรมครู หรือการศึกษาดูงาน 
3. นเิทศติดตามการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้การปฏิบัติการสอนตามแผน และการสร้างสรรค์ผลงานของ

นักเรียน 
4. ครูสังเคราะห์ความรู้นำไปใช้บูรณาการการจัดการเรียนสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่มสาระการ

เรียนรู ้
5. จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานนักเรียน และผลงานการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของครู 
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ขั้นตอนที่ 5 การประเมนิผล (Evaluation) : E  

เป็นขั้นตอนท่ีนำผลการดำเนินงานมาสรุปร่วมกันกับทีมงานผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อหาข้อดี ข้อเสียของ
โครงการแล้วนำผลการดำเนินงานมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น โดยผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการประเมินผลนิเทศติดตาม 
ได้แก่ ผู้บริหาร หรือผู้ท่ีได้รับมอบหน้าท่ีให้ทำการประเมินผลโดยประเมินตามรายการต่อไปนี้  

1. ประเมินผลการอบรมการพัฒนาครูตามโครงการ  
2. นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน  
3. ประเมินผลงานนักเรียน  
4. ประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้จากครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โดยใช้เครื่องมือในการประเมิน  

ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจในการอบรม, แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ , แบบสังเกตการณ์สอน ,แบบ
ประเมินผลงานโครงงาน, แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)  

ขั้นตอนที่ 6 การยกย่อง เชิดชูเกียรต(ิReward) : R  

เป็นขั้นตอนท่ีสำคัญอีกท่ีช่วยให้การดำเนินงานทุกอย่างมีการพัฒนาต่อยอดต่อไปได้อย่างยัง่ยืน นั่นคือ
ขัน้ตอนการยกย่องเชิดชูเกียรต ิคือ การยกย่องเชิดชูเกียรติครูและนักเรียนท่ีนำความรู้และกระบวนการท่ีเรียนรู้ ไป
ใช้วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนในความรับผิดชอบจนประสบผลสำเร็จเมื่อมองผ่านสัมฤทธิ์ผลของ
นักเรียน ดังนี้  

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงตามเป้าหมาย  
2. นกัเรียนได้รับรางวัลจากการส่งเสริมเข้าประกวดแข่งขนัในระดับภูมิภาค ระดับชาติ ระดับนานาชาติหรือ

เทียบเคียง  
3. นักเรียนเป็นตัวแทนนำเสนอโครงงานและนวัตกรรมในเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับภูมิภาคระดับชาติ 

ระดับนานาชาติหรือเทียบเคียง  
4. ครูรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วทท.)  

การพิมพ์เผยแพร่ในวารสารในและต่างประเทศ 
5. สร้างเครือข่ายการจัดการเรียนรู้  

ผลการดำเนินงาน (Output-Outcome)  

ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

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

ค่าเฉลี่ยระดับชาติ ไม่มีการทดสอบ PISA ในปีการศึกษานี้ 

หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 
• รายงานผลการทดสอบ PISA 

1.2) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ได้รับรางวัลเก่ียวกับด้านการฟัง/พูด/อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษรูปแบบ
ต่าง ๆ ในงานที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/
ประกวด/แข่งขัน) ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันเนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 

หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 
• รางวัล/เกียรติบัตร 

1.3) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มีผลงานการเขียนรายงานเชิงวิชาการ/บทความเป็นภาษาอังกฤษ 
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ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารหรือสื่อออนไลน์ทางวิชาการ  ที่จัดทำโดยโรงเรียนหรือหน่วยงาน (เขตพื้นที่
การศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ จัดให้มีเอกสารวิชาการสำหรับเผยแพร่ผลงานของนักเรียน) 

ตารางท่ี 8 แสดงร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลงานการเขียนรายงานเชิงวิชาการ/บทความเป็นภาษาอังกฤษ ตีพิมพ์
เผยแพร่ในเอกสารหรือส่ือออนไลน์ทางวิชาการ  ท่ีจัดทำโดยโรงเรียนหรือหน่วยงาน ปีการศึกษา 
2563 

ระดับ จำนวน(คน) จำนวนท่ีได้รับการตีพิมพ์(คน) ร้อยละ 
ม.1–ม.6 105 105 100 

 
จากตาราง พบว่ามีผู้เรียน ม.1–ม.6 ท่ีมีผลงานการเขียนรายงานเชิงวิชาการ/บทความเป็นภาษาอังกฤษ 

ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารหรือส่ือออนไลน์ทางวิชาการ  ท่ีจัดทำโดยโรงเรียนหรือหน่วยงาน (เขตพื้นท่ีการศึกษา
หรือหน่วยงานต่าง ๆ จัดให้มีเอกสารวิชาการสำหรับเผยแพร่ผลงานของนักเรียน) จำนวน 105  คน  ดังนี้ 

ตารางท่ี 9 แสดงผลงานการเขียนรายงานเชิงวิชาการ/บทความเป็นภาษาอังกฤษ ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารหรือส่ือ
ออนไลน์ทางวิชาการ 

รายการ ระดับ  

ชนะเลิศระดับชาติ และเป็นตัวแทนประเทศไทยการประกวดนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ำ Thailand Junior Water Prize 2020 ” 

ชาติ และ
นานาชาติ 

นำเสนอโครงการ Young Inventors Challenge 2020 ณ ประเทศมาเลเซีย 
วันท่ี  1 – 3  พฤศจิกายน  2563  จำนวน 2 โครงงาน   แข่งในรูปแบบออนไลน์  

นานาชาติ 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับนานาชาติ International Invention, Innovation & 
Technology Exhibition  จำนวน 1 โครงงาน วันท่ี 20 - 21 พฤศจิกายน  2563 
ITEX’13  ประเทศมาเลเซีย   แขง่ในรูปแบบออนไลน ์

นานาชาติ 

รางวัล Silver Medal and Special Award ในงาน 30th  International Invention, 
Innovation & Technology Exhibition, Malaysia จำนวน 1 รางวัล 

นานาชาติ 

รางวัล Silver Medal and Special Award ในงาน 30th  International Invention, 
Innovation & Technology Exhibition, Malaysia จำนวน 1 รางวัล 

นานาชาติ 

รางวัล Bronze Medal ในการประกวด 30th  International Invention, Innovation & 
Technology Exhibition, Malaysia จำนวน 1 รางวัล 

นานาชาติ 

รางวัล Silver Award ในการประกวด The 7th International Young Inventors Award, 
Indonesia จำนวน 2 รางวัล 

นานาชาติ 

รางวัล Bronze Award ในการประกวด The 7th International Young Inventors 
Award, Indonesia จำนวน 1 รางวัล 

นานาชาติ 

รางวัล Gold Award ในการประกวด The 7th International Young Inventors Award, 
Indonesia จำนวน 1 รางวัล 

นานาชาติ 
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รายการ ระดับ  

รางวัล Special Award Special Award ในการประกวด Japan-Thailand Research 
Presentation  by Science High School Students (KAGAYAKI AWARD) 

นานาชาติ 

เข้าร่วมนำเสนอโครงงาน ในงาน 2020 GLOBE International Virtual Science 
Symposium จำนวน 2 โครงงาน 

นานาชาติ 

รางวัล Finalist ในการประกวด Regeneron International Science and Engineering 
Fair 2020 

นานาชาติ 

รางวัล Gold Award, First Prize ในการประกวด The 1st International Conference 
for Student in Science and Innovation 

นานาชาติ 

รางวัล Bronze Award ในการประกวด The 1st International Conference for 
Student in Science and Innovation 

นานาชาติ 

รางวัล Silver Award ในการประกวด The 1st International Conference for Student 
in Science and Innovation 

นานาชาติ 

รางวัล Best Innovation Award in Material Science ในการประกวด The 4th KVIS 
Invitational Science Fair (4th KVIS ISF) 

นานาชาติ 

เข้าร่วมการนำเสนอโครงงาน ในงาน 2021 GLOBE International Virtual Science 
Symposium จำนวน 2 โครงงาน 

นานาชาติ 

เข้าร่วมการนำเสนอโครงงาน ในงาน Science Research Presentation Day, Nara 
Prefectural Seisho High School, Japan จำนวน 2 โครงงาน 

นานาชาติ 

เข้าร่วมนำเสนอโครงงานในงาน Thailand International Science Fair 2021 
(TISF2021) 

นานาชาติ 

รางวัล Bronze Award ในการประกวด YOUNG INVENTORS CHALLENGE (YIC) นานาชาติ 

หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 
• รางวัล/เกียรติบัตร 
• รายงานโครงงานนานาชาติ 

1.4) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนชั้น ม.1–ม.3 และ ม.4–ม.6 ที่ได้เข้าร่วมหรือได้รับรางวัลเก่ียวกับด้าน
การฟัง/พูด/อ่าน/เขียน ภาษาไทยรูปแบบต่าง ๆ ในงานที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพืน้ทีก่ารศึกษาหรือ
หน่วยงานต่าง ๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน)  

ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันเนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 
หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

• รางวัล/เกียรติบัตร 
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1.5) ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.1–ม.3 และ ม.4–ม.6 ที่มีผลงานการเขยีนรายงานเชิงวิชาการ/
บทความเป็นภาษาไทย ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารหรือสื่อออนไลน์ทางวิชาการที่จัดทำโดยโรงเรียนหรือ
หน่วยงาน (เขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ จัดให้มีเอกสารวิชาการสำหรับเผยแพร่ผลงานของ
นักเรียน) 

ตารางท่ี 10 แสดงร้อยละของผู้เรียนช้ัน ม.1–ม.3 และ ม.4–ม.6 ท่ีมีผลงานการเขียนรายงานเชิงวิชาการ/
บทความเป็นภาษาไทย ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารหรือส่ือออนไลน์ทางวิชาการท่ีจัดทำโดยโรงเรียนหรือ
หน่วยงาน ปีการศึกษา 2563 

ระดับ จำนวน(คน) จำนวนท่ีได้รับการตีพิมพ์(คน) ร้อยละ 
ม.1–ม.6 141 141 100 

หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 
• รางวัล/เกียรติบัตร 

ตารางท่ี 11 แสดงผลงานการเขียนรายงานเชิงวิชาการ/บทความเป็นภาษาไทย ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารหรือส่ือ
ออนไลน์ทางวิชาการ 

รายการ ระดับ  

ผ่านการคัดเลือกระดับภาคและได้รับทุนวิจัย จำนวน 9 โครงงาน ในการประกวดโครงงาน ของ
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งท่ี 23 : YSC2021 

ภาค 

โครงการท่ีได้รับการสนับสนุน  โครงการอุปกรณ์ตรวจจับเสียงภายในห้องสมุดและแจ้งเตือน
อัตโนมัติเมือ่พบว่าเกิดเสียงดังเกินไปจนอาจรบกสนผู้อื่น  การแข่งขันการพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 23 (NSC2021) ระดับภูมิภาค ภาคใต้  สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

ภาค 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เหรียญทองแดง พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท โครงงานประเภท
ทดลอง ม.ต้น ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี 

ภาค 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เหรียญทองแดง พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท โครงงานประเภท
ส่ิงประดิษฐ์ ม.ต้น ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี 

ภาค 

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท โครงงานประเภททดลอง ม.ปลายใน
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธาน ี

ภาค 

รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดโครงงานระดับ ม.ต้น สาขาชีวภาพ จำนวน 2 รางวัล ในงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

ภาค 

รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานระดับ ม.ปลาย สาขากายภาพ จำนวน 1 รางวัล ในงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

ภาค 

รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานระดับ ม.ปลาย สาขากายภาพ จำนวน 1 รางวัล ในงาน
สัปดาหว์ิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

ภาค 
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รายการ ระดับ  

รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดโครงงานระดับ ม.ปลาย สาขากายภาพ จำนวน 1 รางวัล ใน
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

ภาค 

รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานระดับ ม.ปลาย สาขาชีวภาพ จำนวน 1 รางวัล ในงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

ภาค 

รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขากายภาพ ระดับม.ปลาย งานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ภาค 

ผ่านการคัดเลือกโครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์เเละนวัตกรรม Thailand New Gen Inventors 
Award 2021  (I-New Gen Award 2021)  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  จำนวน 18 
โครงงาน 

ชาติ 

นักเรียนผ่านเข้าสู่ Thailand Science Dram Competition 2020 องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

ชาติ 

นักเรียนผ่านรอบชิงชนะเลิศ จำนวน 2 ทีม การแข่งขันโครงงานเพื่อชุมชน โดยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ตามโครงการ กล้าใหม่...ใฝ่รู้ ปี 2563 ระดับมัธยมศึกษา  

ชาติ 

เหรียญทอง 2 รางวัล เหรียญเงิน 4 รางวัลการประกวดส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรม I-New Gen 
Award 2020  

ชาติ 

ทุนวิจัยการประกวดโครงงาน Youth Greenovation Awards ชาติ 

รางวัล Spatial prize ของ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA), สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (ISMED), สำนักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช.) 
การประกวดโครงงานในกิจกรรม "งานแสดงนวัตกรรมเยาวชนระดับชาติ ด้านพลังงานและ
ส่ิงแวดล้อม National Youth's Innovation Fair 2020” โดยโครงการ Move world 
together 

ชาติ 

ได้รับทุนวิจัยและเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 3 โครงงานการประกวดโครงงานของ
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งท่ี 23 : YSC2021 

ชาติ 

ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (JSTP-
SCB) จำนวน 2 คน 

ชาติ 

รางวัลชมเชย การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย สาขากายภาพ งาน
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 

ชาติ 

รางวัลชมเชย การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย สาขาชีวภาพ ระดับม.ปลาย 
งานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย  

ชาติ 

เข้านำเสนอนวัตกรรมเข้าร่วมพิธีประกาศผล มอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์
สุขภาพ ครั้งท่ี3 ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 โครงงาน 

ชาติ 
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1.6) ร้อยละ 80 ของผู้ เรียนชั้น ม.1–ม.3 ที่ เข้าสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษจาก
แบบทดสอบมาตรฐาน CEFR ที่มีคะแนนผลการทดสอบได้ ระดับ A1ขึ้นไป 
ตารางท่ี 12 แสดงระดับผลการทดสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบมาตรฐาน CEFR ปี

การศึกษา 2563 

ระดับช้ัน 
จำนวน 

 ผู้ทดสอบ 
(คน) 

ระดบัผลการทดสอบ (คน) 
รวม 
(คน) 

วันที่ทำการ
ทดสอบ A0 A1 A2 B1 B2 C1 C2 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 96 0 31 57 8 0 0 0 96 3 มี.ค. 64 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 96 1 32 48 15 0 0 0 96 1 มี.ค. 64 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 95 7 26 36 22 3 1 0 95   
รวมทั้งสิ้น 287 8 89 141 45 3 1 0 287   
คิดเป็นร้อยละ  2.79 31.01 49.13 15.68 1.05 0.35 0 100.00   

ตารางท่ี 13 แสดงร้อยละของผู้เรียนช้ัน ม.1–ม.3  มีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับ 
A1 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2563 

ลำดับ ระดับชั้น จำนวนนักเรียน(คน) เป้าหมาย(ร้อยละ) ผลการดำเนินการ(ร้อยละ) 
1 มัธยมศึกษาปีท่ี 1 96 80 100 
2 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 96 80 98.96 
3 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 95 80 92.63 
 รวมเฉลี่ย 287 80 97.19 

จากตาราง พบว่าผู้เรียนระดับช้ันม.1-ม.3 มีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ Common 
European Framework of Reference for Languages (CEFR) อยู่ในระดับ A1 ขึ้นไป  ปีการศึกษา 2563 อยู่
ท่ีร้อยละ 97.19 สูงกว่าเป้าหมายท่ีกำหนด  โดยในระดับช้ันม.1 อยู่ในระดับ A1 ขึ้นไปร้อยละ 100 รองลงมา
เป็นระดับช้ันม.2 ร้อยละ 98.96 และ ระดับช้ัน ม.3 ร้อยละ 92.63 

หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 
• รายงานผลการทดสอบ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) 

นักเรียน 
1.7) ร้อยละ 60 ของผู้เรียนชั้น ม.4–ม.6 ที่เข้าสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษจาก

แบบทดสอบมาตรฐาน CEFR ที่มีคะแนนผลการทดสอบได้ ระดับ A2 

ตารางท่ี 14 แสดงระดับผลการทดสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบมาตรฐาน CEFR 
ระดับช้ันม.ปลาย ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้น 
จำนวน 

 ผู้ทดสอบ 
(คน) 

ระดับผลการทดสอบ (คน) 
รวม 
(คน) 

วันที่ทำการ
ทดสอบ 

A0 A1 A2 B1 B2 C1 C2   

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 144 1 31 87 23 1 1 0 144 8-10 มี.ค.64 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 143 0 43 72 25 3 0 0 143 8-10 มี.ค.64 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 140 1 28 76 29 5 1 0 140 4-12 มี.ค.64 

รวมทั้งสิ้น 427 2 102 235 77 9 2 0 427   
คิดเป็นร้อยละ   0.47 23.89 55.04 18.03 2.11 0.47 0 100.01   
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ตารางท่ี 15 แสดงร้อยละของผู้เรียนช้ัน ม.4–ม.6 มีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับ 
A2 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2563 

ลำดับ ระดับชั้น จำนวนนักเรียน เป้าหมาย ผลการดำเนินการ 
1 มัธยมศึกษาปีท่ี 4 144 60 77.78 
2 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 143 60 69.93 
3 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 140 60 79.29 
 รวมเฉลี่ย 427 60 75.64 

จากตาราง พบว่านักเรียนระดับช้ันม.4-ม.6 มีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ Common 
European Framework of Reference for Languages (CEFR) อยู่ในระดับ A2 ขึ้นไป  ปีการศึกษา 2563 อยู่
ท่ีร้อยละ 75.64 สูงกว่าเป้าหมายท่ีกำหนด  โดยระดับช้ันท่ีมีร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะและความสามารถในการ
ใช้ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับ A2 สูงสุดคือระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 79.29 รองลงมาเป็นระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ร้อยละ 77.78 และระดับช้ันท่ีมีร้อยละต่ำสุดคือระดับช้ันมัธยมศึกษาท่ี 5 ร้อยละ 69.93 

หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 
• รายงานผลการทดสอบ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) 

นักเรียน 

     1.9) ร้อยละ 80 ของผู้เรียน ช้ัน ม.4-6 ท่ีโครงการคัดเลือกเข้าสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษจาก
แบบทดสอบมาตรฐาน เช่น TOEFL PB,TOEFL CBT,TOEFL IBT, IELTS, TOEIC หรืออื่น ๆ ท่ีมีคะแนนผลการ
ทดสอบเทียบคะแนน TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 50  
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ตารางท่ี 16 แสดงผลสอบ IELTS โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ปีการศึกษา
2563 

ท่ี ขื่อ-สกุล ช้ัน 
IELTS RESULTS 

Overall Listening Reading Writing Speaking 
1 นางสาวพรเพ็ญทิพย์  ชัยศิริ 601 6.5 8.5 6.0 6.0 6.0 
2 นางสาวนาถชนก  ขำณรงค์ 601 6.0 6.0 6.5 6.0 5.5 
3 นายธัชพล  ปิ่นทอง 602 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 
4 นางสาวศกลภัทร  ชยเจตน์ 602 7.0 8.5 7.5 6.0 6.5 
5 นางสาวสุพิชฌาย์  จันทร์แก้ว 605 6.5 6.5 6.5 5.5 6.5 
6 นายชิษณุพงศ์ เพ็งชัย 606 5.5 5.5 6.0 5.5 5.5 

 การสอบ IELTS เป็นการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย 4 ทักษะเช่นเดียวกันกับ 
TOEFL เรียงตามลำดับการสอบ คือ Listening, Reading, Writing, และ Speaking โดยมีลักษณะคะแนน เริ่ม
จาก 0.0 – 9.0 ผลปรากฏว่านักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราชท่ีเข้าทดสอบมี
คะแนนผลการทดสอบเทียบคะแนนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 50 ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 

1.1.2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

1) ร้อยละ 90 ของผู้เรียนท่ีมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา  

ตารางท่ี 17 แสดงร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา ระดับดีขึ้นไป ปีการศึกษา 2563 

ลำดับ ระดับช้ัน จำนวนนักเรียน(คน) เป้าหมาย(ร้อยละ) ผลการดำเนินการ(ร้อยละ) 
1 มัธยมศึกษาปีท่ี 1 96 90 100 
2 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 96 90 100 
3 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 95 90 100 
4 มัธยมศึกษาปีท่ี 4 144 90 99.31 
5 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 143 90 99.30 
6 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 140 90 99.29 

 รวมเฉล่ีย 714 90 99.65 
 จากตาราง พบว่าผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา  ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 99.65 สูงกว่าเป้าหมายท่ีกำหนดแสดงว่าผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  ระดับดีขึ้นไป 

หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 
• ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ ภาพรวม,จำแนกตามรายวิชา,จำแนกตามครูท่ีปรึกษา 
• ผลการประเมินสมรรถนะของผู้เรียนด้านความสามารถในการคิด 
• แบบประเมินโครงงาน 
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1.1.3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   1) ร้อยละ 90 ของผู้เรียนที่มีโครงงานหรือนวัตกรรม ระดับดี-ดีมาก  

ตารางท่ี 18 แสดงร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  อยู่ในระดับดีขึ้นไป ปีการศึกษา 
2563 

ลำดับ ระดับช้ัน จำนวนนักเรียน(คน) เป้าหมาย(รอ้ยละ) ผลการดำเนินการ(ร้อยละ) 
1 มัธยมศึกษาปีท่ี 1 96 90 100 
2 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 96 90 100 
3 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 95 90 100 
4 มัธยมศึกษาปีท่ี 4 144 90 100 
5 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 143 90 100 
6 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 140 90 100 
 รวมเฉล่ีย 714 90 100 

จากตาราง พบว่าผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 แสดงว่า
ผู้เรียนทุกคนมีการสร้างนวัตกรรม สูงกว่าเป้าหมายท่ีกำหนด  

หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 
• นวัตกรรม / ส่ิงประดิษฐ์ / ช้ินงาน / รายงาน / โครงการ / โครงงาน ท้ังในส่วนของการพัฒนาความคิด

และผลิตงานท้ังในส่วนของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ฯลฯ (กลุ่มหรือเด่ียว)  
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• กิจกรรมพัฒนาวิชาการกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและพัฒนานักเรียนสู่สากล (หุ่นยนต์/ฟิสิกส์
สัประยุทธ ์

• โล่ เกียรติบัตร รางวัล ภาพถ่าย 
• รายงานวิชาการ 

 

2) ร้อยละ 90 ของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานหรือนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ 

ตารางท่ี 19 แสดงข้อมูลผู้เรียนท่ีเข้าร่วมได้รับรางวัลการประกวดโครงงานหรือนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ 
ปีการศึกษา 2563 

รายการแข่งขัน เขา้ร่วม ได้รับรางวัล 
นักเรียนผ่านรอบชิงชนะเลิศ จำนวน 2 ทีม การแข่งขันโครงงานเพื่อชุมชน โดย
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ตามโครงการ กล้าใหม่...ใฝ่รู้ ปี 2563  

6 6 

เหรียญทอง 2 รางวัล เหรียญเงิน 4 รางวัลการประกวดส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรม 
I-New Gen Award 2020  

18 18 

รางวัล Spatial prize ของ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA), สถาบันพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED), สำนักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ  ( สวทช.) การประกวดโครงงานในกิจกรรม “งานแสดง
นวัตกรรมเยาวชนระดับชาติ ด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม National Youth's 
Innovation Fair 2020” โดยโครงการ Move world together 

2 2 
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รายการแข่งขัน เขา้ร่วม ได้รับรางวัล 
ได้รับทุนวิจัยและเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 3 โครงงานการประกวดโครงงาน
ของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งท่ี 23 : YSC2021 

9 9 

รางวัลชมเชย การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย สาขากายภาพ 
งานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 

3 3 

รางวัลชมเชย การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย สาขาชีวภาพ 
ระดับม.ปลาย งานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย  

3 3 

เข้านำเสนอนวัตกรรมเข้าร่วมพิธีประกาศผล มอบรางวัลการประกวดนวัตกรรม
สร้างสรรค์สุขภาพ ครั้งท่ี3 ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 โครงงาน 

9 9 

ชนะเลิศระดับชาติ และเป็นตัวแทนประเทศไทยการประกวดนวัตกรรมด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ Thailand Junior Water Prize 2020  

2 2 

นำเสนอโครงการ Young Inventors Challenge 2020 ณ ประเทศมาเลเซีย 
วันท่ี  1 – 3  พฤศจิกายน  2563  จำนวน 2 โครงงาน   แข่งในรูปแบบ
ออนไลน์  

6 6 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับนานาชาติ International Invention, Innovation 
& Technology Exhibition  จำนวน 1 โครงงาน วันท่ี 20 - 21 พฤศจิกายน  
2563 ITEX’13  ประเทศมาเลเซีย แข่งในรูปแบบออนไลน ์

5 5 

The 30th  International Invention, Innovation & Technology 
Exhibition, Malaysia  

15 15 

The 7th International Young Inventors Award, Indonesia  20 20 
งาน 2020 GLOBE International Virtual Science Symposium  9 9 
รางวัล Finalist ในการประกวด Regeneron International Science and 
Engineering Fair 2020 

5 5 

การประกวด The 1st International Conference for Student in Science 
and Innovation 

15 15 

รางวัล Best Innovation Award in Material Science ในการประกวด The 
4th KVIS Invitational Science Fair (4th KVIS ISF) 

2 2 

เข้าร่วมการนำเสนอโครงงาน ในงาน 2021 GLOBE International Virtual 
Science Symposium  

9 9 

เข้าร่วมการนำเสนอโครงงาน ในงาน Science Research Presentation Day, 
Nara Prefectural Seisho High School, Japan 9 

6 6 

เข้าร่วมนำเสนอโครงงานในงาน Thailand International Science Fair 2021 
(TISF2021) 

2 2 

รางวัล Bronze Award ในการประกวด YOUNG INVENTORS CHALLENGE 
(YIC) 

2 2 

รวม 148 148 
  100 
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จากตาราง พบว่าผู้เรียนร้อยละ 100  ผู้เรียนท่ีได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานหรือ
นวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ  ต่ำกว่าค่าเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 

หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 
• โล่ เกียรติบัตร รางวัล ภาพถ่าย 
• สารจุฬาภรณฯ นครศรีธรรมราช 

 
1.1.4)  เพื่อให้ผู้เรียนผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 

 1) ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการสืบค้น
ข้อมูลและนำเสนอผลงานตนเองได้ 

ตารางท่ี 20 แสดงร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการสืบค้น
ข้อมลูและนำเสนอผลงานตนเองได้  ปีการศึกษา 2563 

ลำดับ ระดับช้ัน จำนวนนักเรียน เป้าหมาย(ร้อยละ) ผลการดำเนินการ 
1 มัธยมศึกษาปีท่ี 1 96 100 100 
2 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 96 100 100 
3 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 95 100 100 
4 มัธยมศึกษาปีท่ี 4 144 100 100 
5 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 143 100 100 
6 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 140 100 100 

 รวมเฉล่ีย 714 100 100 

จากตาราง พบว่าผู้เรียนมีความสามารถผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
ส่ือสาร ร้อยละ 100 บรรลุเป้าหมายท่ีกำหนด แสดงว่าผู้เรียนทุกคนสามารถสืบค้นของมูลจากอินเทอร์เน็ตและ
สรุปความรู้ด้วยตนเองได้  มีการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย
ท่ีกำหนด  

หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 
• พฤติกรรมในการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
• แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
• ช้ินงาน/ภาระงานเกี่ยวกับความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการสืบค้นข้อมูล

และนำเสนอผลงานตนเอง 
• โครงการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
• สถิติการใช้ห้อง E-Learning 
• รางวัลผลงานดีเด่นด้านการใช้เทคโนโลยีของนักเรียน เช่น วุฒิบัตร , เกียรติบัตร, โล่ เป็นต้น 
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2 ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่ได้ระดับผลการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับดีขึ้นไป 

ตารางท่ี 21 แสดงร้อยละของผู้เรียนท่ีได้ระดับผลการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2563 

รหัส 
วิชา 

ชื่อวิชา 
จำนวน
(คน) 

ผลการเรียน 
Mean S.D. 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร 

ว20206 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 ออกแบบเว็บไซต์เบือ้งต้น 6 6          4.00 0.00 
ว22103 เทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ 2 95 95          4.00 0.00 
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 
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รหัส 
วิชา 

ชื่อวิชา 
จำนวน
(คน) 

ผลการเรียน 
Mean S.D. 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร 

ง30208 การออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึม 23 23          4.00 0.00 
ง30212 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและสร้างต้นแบ 14 14          4.00 0.00 

 รวมนักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมดทุกวิชา 762 557 114 69 18 3 0 0 0 1 3.92 0.11 

 ร้อยละ 100 73.10 14.96 9.06 2.36 0.39 0.00 0.00 0.00 0.13   
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป 100 97.11  2.89  

จากตาราง พบว่าร้อยละของผู้เรียนท่ีได้ระดับผลการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับ 3-4 ข้ึนไป ปี
การศึกษา 256๓  อยู่ท่ีร้อยละ 97.11  สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีกำหนดไว้   

หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 
• ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
1.1.5)  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1) ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป  

ตารางท่ี 22 แสดงร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2563 

ลำดับท่ี กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เป้าหมาย
(ร้อยละ) 

ร้อยละของนักเรียน 
ท่ีมีระดับผลการเรียน 
1-2 3-4 

1 ภาษาไทย 85 1.64 98.36 
2 คณิตศาสตร์ 80 11.92 88.08 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 75 5.54 94.46 
4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 85 4.56 95.44 
5 สุขศึกษาและพลศึกษา 85 0.15 99.85 
6 ศิลปะ 85 1.10 98.90 
7 การงานอาชีพ 85 0.18 99.82 
8 ภาษาต่างประเทศ 85 0.35 99.65 

จากตาราง พบว่าร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2563 สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีกำหนดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้

หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 
• รายงานวิชาการ 
• ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาพรวม จำแนกวิชา จำแนกระดับช้ัน 

 
แผนภูมิร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ใน

ระดับ 3 ขึ้นไป ปกีารศึกษา 2563 
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1.9) ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ 

ตารางท่ี 23 แสดงคะแนนผลการสอบ O-NET นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย นครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2563 

วิชา 
คะแนนผล
การสอบ 

ค่าเฉล่ีย
ระดับประเทศ   

จำนวน
นักเรียนเข้า
สอบ(คน) 

จำนวนนักเรียนท่ีมีคะแนนมากกว่า
ค่าเฉล่ียระดับประเทศ 

ร้อยละ 

ภาษาไทย 81.12 54.29 95 95 100 
ภาษาอังกฤษ 70.97 34.38 95 95 100 
คณิตศาสตร์ 84.55 25.46 95 95 100 
วิทยาศาสตร์ 63.42 29.89 95 95 100 

เฉล่ียรวม 75.02 36.01    

จากตาราง พบว่าผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) วิชาภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สูงกว่าค่าเฉล่ียระดับชาติร้อยละ 100  สูงกว่าเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 

 
1.9.2) ตารางคะแนนผลการสอบ O-NET นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ

ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (ปีการศึกษา 2563) 

ตารางท่ี 24 แสดงคะแนนผลการสอบ O-NET นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
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วิทยาลัย นครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2563 

วิชา 
คะแนนผล
การสอบ 

ค่าเฉล่ีย
ระดับประเทศ   

จำนวน
นักเรียนเข้า
สอบ(คน) 

จำนวนนักเรียนท่ีมีคะแนนมากกว่า
ค่าเฉล่ียระดับประเทศ 

ร้อยละ 

ภาษาไทย 68.81 44.36 142 140 98.59 
ภาษาอังกฤษ 48.72 29.74 142        133 93.66 
คณิตศาสตร์ 63.79 26.04 142 139 97.89 
วิทยาศาสตร์ 57.50 32.68 142 140 98.59 
สังคมศึกษาฯ 47.58 35.93 142 135 95.07 

เฉล่ียรวม 57.28 33.75    

จากตาราง พบว่าผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ทุกวิชาสูงกว่า
ค่าเฉล่ียระดับชาติ โดยวิชาภาษาไทยและวิทยาศาสตร์สูงกว่าค่าเฉล่ียระดับชาติร้อยละ 98.59 วิชาคณิตศาสตร์สูง
กว่าค่าเฉล่ียระดับชาติร้อยละ 97.89 วิชาสังคมศึกษาฯสูงกว่าค่าเฉล่ียระดับชาติร้อยละ 95.07 และวิชา
ภาษาอังกฤษสูงกว่าค่าเฉล่ียระดับชาติร้อยละ 93.66 สูงกว่าเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 

แสดงว่าผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สูงกว่าค่าเฉล่ียระดับชาติ สูงกว่าเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ทุกวิชาท้ังในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 
• รายงานผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2563 
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1.10) ร้อยละ 85 ของผู้เรียนท่ีเรียนภาษาต่างประเทศภาษาท่ีสองมีทักษะการส่ือสารได้ตามระดับ

มาตรฐานของภาษานั้น ๆ โดยมีระดับผลการเรียนดีขึ้นไป 

ตารางท่ี 25 แสดงร้อยละของผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศท่ีสอง(จีน/เกาหลี/
ญี่ปุน่/มลายู) อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2563 

ลำดับ รายวิชา จำนวนนักเรียน(คน) เป้าหมาย(ร้อยละ) ผลการดำเนินการ(ร้อยละ) 
1 ภาษาญี่ปุ่น 88 85 100 
2 ภาษาจีน 42 85 100 
3 ภาษาเกาหลี 63 85 100 
4 ภาษามลายู 47 85 97.83 

 รวมเฉล่ีย 240 85 99.46 
จากตาราง พบว่าผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศท่ีสอง(จีน/เกาหลี/ญี่ปุ่น/

มลายู) อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 99.46 สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 

หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

• รายงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
• ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาต่างประเทศท่ีสอง(จีน/เกาหลี/ญี่ปุ่น/มลายู) 

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศท่ีสอง(จีน/เกาหลี/ญี่ปุ่น/ 
มลายู)อยู่ในระดับ 3 ข้ึนไป ปีการศึกษา 2563 
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85 85 85 85 85

100 100 100
97.83

99.46

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษามลายู รวมเฉลี่ย

เป้าหมาย ร้อยละ ผลการดําเนินการ ร้อยละ 

 
1.1.6)  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 1) ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพผ่านโครงการฟังบรรยายด้าน

อาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ และความฉลาดทางอารมณ์ 

ตารางท่ี 26 แสดงผู้เรียนมีความรู้ และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

ลำดับ ระดับช้ัน จำนวนนักเรียน(คน) เป้าหมาย(ร้อยละ) ผลการดำเนินการ(ร้อยละ) 
1 มัธยมศึกษาปีท่ี 1 96 100 100 
2 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 96 100 100 
3 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 95 100 100 
4 มัธยมศึกษาปีท่ี 4 144 100 100 
5 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 143 100 100 
6 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 140 100 100 

 รวมเฉล่ีย 714 100 100 

จากตาราง พบว่าผู้เรียนมีความรู้ และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ ๑๐๐ บรรลุค่าเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 

หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 
• รายงานโครงการฟงับรรยายด้านอาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ และความฉลาดทางอารมณ์ 
• ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ ม.6 มีผลการประเมินทักษะชีวิตตามเกณฑ์การ

ประเมินของสถานศึกษา 
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ตารางท่ี 27 แสดงผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ ม.6 มีผลการประเมินทักษะชีวิตตามเกณฑ์การประเมิน
ของสถานศึกษา 

ลำดับ ระดับช้ัน จำนวนนักเรียน(คน) เป้าหมาย(ร้อยละ) ผลการดำเนินการ(ร้อยละ) 
1 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 95 100 100 
2 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 140 100 100 

 รวมเฉล่ีย 235 100 100 

จากตาราง พบว่าผู้เรียนผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ ม.6 มีผลการประเมินทักษะชีวิตตาม
เกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา ร้อยละ 100 บรรลุค่าเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 

หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 
• ผลสัมฤทธิ์รายวิชาทักษะชีวิต 

 
3) ร้อยละ 90 ของผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ศึกษาต่อในสายสามัญหรือสายอาชีพ 

แผนภูมิรายงานข้อมูลการติดตามผลนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 
จำแนกตามโรงเรียนท่ีนักเรียนเลือกศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2564 (จำนวน 95 คน) 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช  55

มหิดลวิทยานุสรณ์  6

สุราษฎร์ธานี  3

Kosen KMIT, 5

หาดใหญ่วิทยาลัย  6

เบญจมราชูทิศ  5

สามเสนวิทยาลัย  1

เตรียมอุดมศึกษา  1

สาธิตเทศบาลวัด
เพชรจริก  2

ดรุณสิกขาลัย
 ทุน KPSEN), 3

ป่าพะยอมพิทยาคม  1 Ibaraki 
KOSEN, 2

พัทลุง  3 วมว มอว สุราษฎร์ธาน ี 
2

 

จากแผนภูมิ พบว่าผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ศึกษาต่อในสายสามัญหรือสายอาชีพ  ปีการศึกษา 
2563 ร้อยละ 100 แสดงว่าผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อใน
ระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 

3) ร้อยละ 90 ของผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
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แผนภูมิรายงานข้อมูลการติดตามผลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา 256๒ 
จำแนกตามสาขาวิชาศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา  ปีการศึกษา 256๓ (จำนวน ๑๔๒คน) 

สารสนเทศศาสตร์, 1
สัตวแพทย์ศาสตร์, 2สังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์, ๒เศรษฐศาสตร์, ๑
สถาปัตยกรรม, 

๒

ศิลปกรรม
ศาสตร์, ๑

วิศวกรรมศาสตร์, ๓๐

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, ๓

วิทยาศาสตร์
การแพทย์, ๑

วิทยาศาสตร์(โครงการ 
พสวท.),  

วิทยาศาสตร์,  

วิทยาการจัดการ, ๑

วนศาสตร์, ๑
รัฐศาสตร์/รัฐศาสตร์
และรัฐประศาสน

ศาสตร์, ๒

เภสัช
ศาสตร์,  

วิทยาศาสตร์
ข้อมูลสุขภาพ, ๒

แพทยศาสตร์, ๑ 

พยาบาลศาสตร์, ๑๓บริหารธุรกิจ, ๓

นิติศาสตร์,  
เทคโนโลยี

สารสนเทศและ
การสื่อสาร, ๒

เทคโนโลยีสารสนเทศ, ๒

เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์
สุขภาพ รังสีเทคนิค, ๑๐

เทคโนโลยีการเกษตร, ๒
เทคนิคการสัตวแพทย์

, ๑

เทคนิคการแพทย์,  

ทันต
แพทย์

ศาสตร์, ๑

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี, ๑ ครุศาสตร์/

ศึกษาศาสตร์, ๑๒

กายภาพบําบัด, 
๒

การแพทย์แผนไทย
ประบุกต์, ๑

รอสอบใหม่ปีหน้า,  

 

จากแผนภูมิ พบว่าผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563 
จำนวน 138 คน และรอสอบใหม่ จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 97.18 สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีกำหนด แสดงว่า
ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติท่ีดี พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 

หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 
• ผลการศึกษาต่อ ม.3, ม.6  งานแนะแนวโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
1) ร้อยละ 95 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ประการตามหลักสูตรในระดับดีขึ้นไป 
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ตารางท่ี 28 แสดงร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพงึประสงค์ ระดับดีขึ้นไป ปีการศึกษา 2563 

ลำดับ ระดับช้ัน จำนวนนักเรียน(คน) เป้าหมาย(ร้อยละ) ผลการดำเนินการ(ร้อยละ) 
1 มัธยมศึกษาปีท่ี 1 96 95 100 
2 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 96 95 100 
3 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 95 95 100 
4 มัธยมศึกษาปีท่ี 4 144 95 99.31 
5 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 143 95 99.30 
6 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 140 95 99.29 

 รวมเฉล่ีย 714 95 99.65 
  

จากตาราง พบว่าผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 99.65 สูงกว่าเป้าหมายท่ี
กำหนดแสดงว่าผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะและค่านิยมระดับดีขึ้นไป 

หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

• ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาพรวม,จำแนกตามรายวิชา,จำแนกตามครูท่ีปรึกษา 

แผนภูมิแสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ประการตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 
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2) ร้อยละ 95 ของผู้เรียนมีความรับผิดชอบและมีวินัยระดับดีขึ้นไป 

ตารางท่ี 29 แสดงร้อยละของผู้เรียนมีมีความรับผิดชอบและมีวินัยระดับดีขึ้นไประดับดีขึ้นไป ปีการศึกษา 2563 

ลำดับ ระดับช้ัน จำนวนนักเรียน(คน) เป้าหมาย(ร้อยละ) ผลการดำเนินการ(ร้อยละ) 
1 มัธยมศึกษาปีท่ี 1 96 95 100 
2 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 96 95 100 
3 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 95 95 100 
4 มัธยมศึกษาปีท่ี 4 144 95 100 
5 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 143 95 100 
6 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 140 95 100 

 
 

รวมเฉล่ีย 714 95 100 

จากตาราง พบว่าผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 สูงกว่าเป้าหมายท่ี
กำหนดไว้   

หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

• รายงานระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

3) ร้อยละ 95 ของผู้เรียนมีทักษะชีวิตนักเรียนประจำตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

ตารางท่ี 30 แสดงร้อยละของผู้เรียนมีทักษะชีวิตนักเรียนประจำตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

ลำดับ ระดับช้ัน จำนวนนักเรียน(คน) เป้าหมาย(ร้อยละ) ผลการดำเนินการ(ร้อยละ) 
1 มัธยมศึกษาปีท่ี 1 96 95 100 
2 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 96 95 100 
3 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 95 95 100 
4 มัธยมศึกษาปีท่ี 4 144 95 100 
5 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 143 95 100 
6 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 140 95 100 

 รวมเฉล่ีย 714 95 100 

 จากตาราง พบว่า ผู้เรียนมีทักษะชีวิตนักเรียนประจำตามท่ีสถานศึกษากำหนดร้อยละ 100 สูงกว่า
เป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 

หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

• รายงานการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มบริหารงานนกัเรียนประจำ 
• รายงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน 
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4) ร้อยละ 95 ของผู้เรียนมีจรรยานักวิทยาศาสตร์และมุ่งมั่นท่ีจะสร้างผลงานด้านวิทยาศาสตร์ระดับดี
ขึ้นไป 

ตารางท่ี 31 แสดงร้อยละของผู้เรียนจรรยานักวิทยาศาสตร์และมุ่งมั่นท่ีจะสร้างผลงานด้านวิทยาศาสตร์ระดับดีขึ้น
ไป 

ลำดับ ระดับช้ัน จำนวนนักเรียน(คน) เป้าหมาย(ร้อยละ) ผลการดำเนินการ(ร้อยละ) 
1 มัธยมศึกษาปีท่ี 1 96 95 100 
2 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 96 95 100 
3 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 95 95 100 
4 มัธยมศึกษาปีท่ี 4 144 95 100 
5 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 143 95 100 
6 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 140 95 100 

 รวมเฉล่ีย 714 100 100 
จากตาราง พบว่า ผู้เรียนจรรยานักวิทยาศาสตร์และมุ่งมั่นท่ีจะสร้างผลงานด้านวิทยาศาสตร์ระดับดีขึ้นไป

ร้อยละ 100 สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีกำหนด 

หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

• ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และคุณลักษณะของรายวิชาโครงงานและนวัตกรรม 
• รายงานโครงการพฒันาศักยภาพนักเรียนสู่การเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น นักพัฒนานวัตกรรมสู่

สากล 

1.2.2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 1) ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์หรือศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ตารางท่ี 32 แสดงร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์หรือศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ลำดับ ระดับช้ัน จำนวนนักเรียน(คน) เป้าหมาย(ร้อยละ) ผลการดำเนินการ(ร้อยละ) 
1 มัธยมศึกษาปีท่ี 1 96 100 100 
2 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 96 100 100 
3 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 95 100 100 
4 มัธยมศึกษาปีท่ี 4 144 100 100 
5 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 143 100 100 
6 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 140 100 100 

 รวมเฉล่ีย 714 100 100 

จากตาราง พบว่า ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษห์รือศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ร้อยละ 100 บรรลุค่า
เป้าหมายท่ีกำหนด 

หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 
• รายงานการจัดกิจรรมโครงการวันสำคัญ 
• รายงานโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้อกสถานศึกษา 
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2) ร้อยละ 100 ของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับความเป็นไทย 

ตารางท่ี 33 แสดงร้อยละของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับความเป็นไทย 

ลำดับ ระดับช้ัน จำนวนนักเรียน(คน) เป้าหมาย(ร้อยละ) ผลการดำเนินการ(ร้อยละ) 
1 มัธยมศึกษาปีท่ี 1 96 100 100 
2 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 96 100 100 
3 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 95 100 100 
4 มัธยมศึกษาปีท่ี 4 144 100 100 
5 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 143 100 100 
6 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 140 100 100 
 รวมเฉล่ีย 714 100 100 

จากตาราง พบว่า ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับความเป็นไทยร้อยละ 100 บรรลุค่าเป้าหมายท่ีกำหนด 

หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 
• กิจกรรมพัฒนาจิตสานึกความเป็นไทยและ ความภูมิใจในความเป็นไทย และการปลูกฝังความรักชาติ 
• กิจกรรมรำไทยหรือนาฏศิลป์พื้นบ้านและเล่นดนตรีไทย  

1.2.3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
1) ร้อยละ 100 ของผู้เรียนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างและหลากหลายผ่านกิจกรรม

ค่ายจริยธรรม ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียน 

ตารางท่ี 34 แสดงร้อยละของผู้เรียนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนพืน้ฐานความแตกต่างและหลากหลายผ่านกิจกรรม 

ลำดับ ระดับช้ัน จำนวนนักเรียน(คน) เป้าหมาย(ร้อยละ) ผลการดำเนินการ(ร้อยละ) 
1 มัธยมศึกษาปีท่ี 1 96 100 100 
2 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 96 100 100 
3 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 95 100 100 
4 มัธยมศึกษาปีท่ี 4 144 100 100 
5 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 143 100 100 
6 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 140 100 100 

 รวมเฉล่ีย 714 100 100 

จากตาราง พบว่า ผู้เรียนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างและหลากหลายผ่านกิจกรรมค่าย
จริยธรรม ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียน ร้อยละ 100 บรรลุค่า
เป้าหมายท่ีกำหนด 

หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 
• รายงานโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ระดับช้ัน ม.1 ม.2 และ ม.3 
• รายงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน  
• โครงการค่ายจริยธรรมระดับช้ัน ม.1 และ ม.4 

2) ร้อยละ 100 ของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมคณะกรรมนักเรียน และเคารพกฎกติกาตามวิถีประชาธิปไตย 
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ตารางท่ี 35 แสดงร้อยละของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมคณะกรรมนักเรียน และเคารพกฎกติกาตามวิถีประชาธิปไตย 

ลำดับ ระดับช้ัน จำนวนนักเรียน เป้าหมาย(ร้อยละ) ผลการดำเนินการ 
1 มัธยมศึกษาปีท่ี 1 96 100 100 
2 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 96 100 100 
3 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 95 100 100 
4 มัธยมศึกษาปีท่ี 4 144 100 100 
5 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 143 100 100 
6 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 140 100 100 
 รวมเฉล่ีย 714 100 100 

จากตาราง พบว่า ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมคณะกรรมนักเรียน และเคารพกฎกติกาตามวิถีประชาธิปไตย
ร้อยละ 100 บรรลุค่าเป้าหมายท่ีกำหนด 

หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 
• รายงานโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
• กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
• รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการนักเรียน 

1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
1) ร้อยละ 95 ของผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายแข็งแรงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 

ตารางท่ี 36 แสดงร้อยละของผู้เรียนในการตรวจวัดค่าดัชนีมวลกาย 

ลำดับ ผล จำนวนนักเรียน(คน) เป้าหมาย(ร้อยละ) ผลการดำเนินการ(ร้อยละ) 
1 ผู้มีน้ำหนักปกติ 407 95 57.32 
2 ผู้มีน้ำหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์ 106  22.54 
3 ผู้มีน้ำหนักตัวเกินกว่าเกณฑ์ 113  15.92 
4 ผู้มีภาวะโรคอ้วน 30  4.22 

จากตาราง พบว่า ผู้เรียนมีน้ำหนักปกติ ร้อยละ 57.32  ต่ำกว่าค่าเป้าหมายท่ีกำหนด 

ตารางท่ี 37 แสดงร้อยละของผู้เรียนในการตรวจความดันโลหิต 

ลำดับ ผล จำนวนนักเรียน(คน) เป้าหมาย(ร้อยละ) ผลการดำเนินการ(ร้อยละ) 
1 ปกติ 660 95 92.96 
2 เส่ียงต่อภาวะความดันโลหิตสูง 38  5.35 
3 ความดันโลหิตสูงระดับ 1 12  1.69 
4 ความดันโลหิตสูงระดับ 2 - - - 

จากตาราง พบว่า ผู้เรียนมีผลตรวจความดันโลหิตปกติ ร้อยละ 92.96 ต่ำกว่าค่าเป้าหมายท่ีกำหนด 
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ตารางท่ี 38 แสดงร้อยละของผู้เรียนในการตรวจสายตาพื้นฐาน 

ลำดับ ผล จำนวนนักเรียน(คน) เป้าหมาย(ร้อยละ) ผลการดำเนินการ(ร้อยละ) 
1 ปกติ 648 95 91.53 
2 ผิดปกติ 60  8.47 

จากตาราง พบว่า ผู้เรียนมีผลตรวจสายตาพื้นฐาน ปกติ ร้อยละ 91.53 ต่ำกว่าค่าเป้าหมายท่ีกำหนด 

ตารางท่ี 39  แสดงร้อยละของผู้เรียนในการตรวจร่างกายโดยแพทย์ 

ลำดับ ผล จำนวนนักเรียน(คน) เป้าหมาย(ร้อยละ) ผลการดำเนินการ(ร้อยละ) 
1 ปกติ 576 95 82.62 
2 ผิดปกติ 121  17.36 

จากตาราง พบว่า ผู้เรียนมีผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ ปกติ ร้อยละ 82.62 ต่ำกว่าค่าเป้าหมายท่ีกำหนด 
ดังนั้นจากการสรุปผลตรวจทุกตาราง สรุปได้ว่าผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายแข็งแรงตามเกณฑ์ของกรมอนามัยต่ำ
กว่าค่าเป้าหมายท่ีวางไว้  

หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 
• สรุปผลตรวจสุขภาพนักเรียน  ประจำปี 2563 

2) ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีวุฒิภาวะทางอารมณ์อยู่ในระดับดีขั้นไป 

ตารางท่ี  0 แสดงร้อยละของผู้เรียนท่ีมีวุฒิภาวะทางอารมณ์อยู่ในระดับดีขั้นไป 

ลำดับ ระดับช้ัน จำนวนนักเรียน เป้าหมาย(ร้อยละ) ผลการดำเนินการ(ร้อยละ) 
1 มัธยมศึกษาปีท่ี 1 96 90 100 
2 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 96 90 100 
3 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 95 90 100 
4 มัธยมศึกษาปีท่ี 4 144 90 100 
5 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 143 90 100 
6 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 140 90 100 
 รวมเฉล่ีย 714 90 100 

จากตาราง พบว่า ผู้เรียนมีวุฒิภาวะทางอารมณ์อยู่ในระดับดีขั้นไปร้อยละ 100 สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ี
กำหนด 

หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 
• รายงานกิจกรรมพฒันาผู้เรียน  
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3) ร้อยละ 95 ของผู้เรียนผ่านการประเมินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

ตารางท่ี  1  แสดงร้อยละผู้เรียนผ่านการประเมินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

ลำดับ ระดับช้ัน จำนวนนักเรียน เป้าหมาย(ร้อยละ) ผลการดำเนินการ(ร้อยละ) 
1 มัธยมศึกษาปีท่ี 1 96 95 100 
2 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 96 95 100 
3 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 95 95 100 
4 มัธยมศึกษาปีท่ี 4 144 95 100 
5 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 143 95 100 
6 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 140 95 100 

 รวมเฉล่ีย 714 95 100 

จากตาราง พบว่า ผู้เรียนผ่านการประเมินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร้อยละ 100 สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ี
กำหนด 

หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 
• รายงานโครงการจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
• รายงานโครงการจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมของนักเรียนระดับช้ัน ม.5 
• รายงานโครงการค่ายส่ิงแวดล้อม 
• สมุดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

3) ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีส่วนรวมในสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
กีฬาและนันทนาการ 

ตารางท่ี 42 แสดงร้อยละผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ 

ลำดับ ระดับช้ัน จำนวนนักเรียน เป้าหมาย(ร้อยละ) ผลการดำเนินการ(ร้อยละ) 
1 มัธยมศึกษาปีท่ี 1 96 90 100 
2 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 96 90 100 
3 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 95 90 100 
4 มัธยมศึกษาปีท่ี 4 144 90 100 
5 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 143 90 100 
6 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 140 90 100 

 รวมเฉล่ีย 714 90 100 

จากตาราง พบว่า ผู้เรียนผู้เรียนมีส่วนรวมในสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านกีฬาและนันทนาการ ร้อยละ 100 สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีกำหนด 

หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 
• กิจกรรมกีฬาและนันทการของนักเรียน 
• รายงานโครงการเข้าค่ายปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมนักเรียนช้ัน ม.1และ ม.4 
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แผนการพัฒนาคุณภาพ เพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1) มีการ จัดการเรียนการสอนโดยใช้ห ลักสูตร
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค สำหรับนักเรียนซึ่งเป็น
ผู้มี ความสามารถพิ เศษ ด้านคณิ ตศาสตร์แ ละ
วิทยาศาสตร์ และเป็นหลักสูตรท่ีสนองตอบต่อ
ความสามารถและความต้องการของนักเรียนเป็น
รายบุ คคล  ซึ่ ง เกิ ดจากการร่วมมื อของท้ั ง 12 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นผู้
ร่วมจัดทาหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ คณาจารย์จากโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์และมหาวิทยาลัยต่างๆเป็นผู้เช่ียวชาญ
ให้คำปรึกษาในการจัดทำหลักสูตร 

 

1) ส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสารให้
มากขึ้น  

2) ส่งเสริมให้นักเรียนส่ือสารได้อย่างน้อย สองภาษา 
เพิ่มเติมจากภาษาอังกฤษ ได้แก่ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน
และภาษามลายู 

2) ยกระดับการส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตวิญญาณของ
ความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น และนักพัฒนา
เทียบมาตรฐานสากลในระดับเดียวกัน 

3)ส่งเสริมการสร้างผลงานทางวิชาการของนักเรียนไปสู่
ระดับชาติ และนานาชาติ 

3)โรงเรียนตอบรับกิจกรรมจากหน่วยงานภายนอกให้
น้อยลง โดยพิจารณากิจกรรมนั้นๆ ให้เหมาะสมกับ
หลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพื่อเป็น
ประโยชน์กับนักเรียนได้มากท่ีสุด 

4) มีการจัดทำโครงการท่ีพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนใน
การส่งเสริมสู่การเป็นนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์อย่าง
หลากหลาย เช่น โครงการยกระดับคุณภาพห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการ
ส่ง เสริม ก ารวิ จั ย เพื่ อพั ฒ น าก าร จัด ก าร เรี ยน รู้   
การศึกษาดูงาน ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนสู่มาตรฐานสากล  โครงการคลินิกวิชาการ
โครงการสอนเสริมนอกเวลาราชการ โครงการหน่วย
วิจัยอิเล็กทรอนิกส์และไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็นต้น 

4)ควรส่งเสริมด้านผลการผลิตให้ผู้เรียนศึกษาต่อในด้าน
วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ให้มากขึ้น 

5) มีคะแนน เฉ ล่ียผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)สูงกว่าระดับชาติทุกกลุ่ม
สาระท่ีมีการทดสอบและต่อเนื่องมาโดยตลอด 

 

 ) นักเรียนสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันภายในหอพักได้  
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

อย่างมีความสุข นักเรียนช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็น
อย่างดีท้ังรุ่นพี่และรุ่นน้องโดยไม่มีการแบ่งแยกจังหวัด 
หรือสายช้ัน หรือห้องเรียน 
 

๗ ) นักเรียนมีกิจกรรมจิตสาธารณะเพื่อสังคม  ท้ัง
กิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดขึ้นและนักเรียนจัดกิจกรรมด้วย
ตนเอง 

 

แผนการพัฒนาคุณภาพ เพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

1) โรงเรียนจัดทำแผนงาน/โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สำหรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ช้ันนำของนานาชาติ 

2) ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า วิจัยพัฒนา และร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังในและ
ต่างประเทศท่ีมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

3) โรงเรียนจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไปสู่
ความเป็นนักวิจัยนักประดิษฐ์ นักคิดค้น ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ท้ังในด้านของการนำเสนอ 
ผลงานวิชาการ แลกเปล่ียนเรียนรู้ในระดับชาติและนานาชาติ 

4) โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกับ  Nara Prefectural Seisho High School 
ประเทศญี่ปุ่น 

5) โรงเรียนใช้รูปแบบโรงเรียนแห่งความสุข (Happy School) ในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย 
และแผนกลยุทธ์  ทิศทางในการพัฒนาสถานศึกษา 

6) โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 
7) จัดกิจกรรมต่างๆ ท่ีส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยให้หลากหลายมากขึ้น 
8) เชิญผู้รู้/วิทยากรในการแลกเปล่ียนประสบการณ์ด้านสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ในการสร้างความ

ตระหนักและความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันบนความแตกตา่งและความหลากหลาย 
9) การจัดกิจกรรม/โครงการท่ีส่งเสริมการสร้างสัมพันธภาพกับชุมชนใกล้เคียงกับโรงเรียนมากขึ้น 
10) โรงเรียนใช้รูปแบบโรงเรียนแห่งความสุข (Happy School) ในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

นโยบาย และแผนกลยุทธ์ ทิศทางในการพัฒนาสถานศึกษา 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ระดับคุณภาพ :  ยอดเยี่ยม 
2. กระบวนการพัฒนา 

กระบวนการบริหารและการจัดการ ได้แก่ โรงเรียนมีเป้าหมาย เป้าประสงค์ วิสัยทัศน์และพันธกิจ ท่ี
โรงเรียนกำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน  มีระบบการบริหารจัดการ
คุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยนำแผนไปปฏิบัติ    ติดตาม  ตรวจสอบ  
ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากำลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  นำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
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ส่วนในการวางแผน ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงาน
วิชาการ  มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรสู่ความเป็นครูมืออาชีพ และได้รับการส่งเสริมให้มีวิทย-
ฐานะท่ีสูงขึ้น  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีมีคุณภาพ  มีความปลอดภัย สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน จัดระบบและพัฒนาบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

3. ผลการดำเนินงาน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ตามตัวชี้วัด 

ความสำเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ได้แก่ โรงเรียนมีเป้าหมาย เป้าประสงค์ วิสัยทัศน์
และพันธกิจ ท่ีโรงเรียนกำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน  มีระบบการ
บริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยนำแผนไปปฏิบัติ   ติดตาม  
ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากำลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  
และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  นำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
งานวิชาการ  มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรสู่ความเป็นครูมืออาชีพ และได้รับการส่งเสริมให้มีวิทย-
ฐานะท่ีสูงขึ้น  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีมีคุณภาพ  มีความปลอดภัย สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน จัดระบบและพัฒนาบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

ประเด็นพิจารณาที่ 2.1  การมีเป้าหมาย วิสัยทศัน์และ  พันธกิจที่สถานศึกษากำหนด ชัดเจน 

การบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนด อยู่ในระดับยอดเย่ียม โดยเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์และพันธกิจสถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน 
นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ทันต่อการเปล่ียนแปลง  

ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าใจเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจและนำวิสัยทัศน์และพันธกิจไปสู่การ
ปฏิบัติ อยู่ในระดับยอดเย่ียม มีระบบบริหารคุณภาพของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้โดยมีหลักฐานรองรับคือ แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปี มีการรายงาน
ประจำปีและรายงานโครงการอย่างต่อเนื่อง 

ประเด็นพิจารณาที่ 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ สถานศึกษา 

ระบบบริหารคุณภาพของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในระดับ
ยอดเยี่ยม  โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และเป็นแบบอย่างได้  เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสถานศึกษากำหนดชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ทันต่อ
การเปล่ียนแปลง มีระบบบริหารคุณภาพของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และเป็นแบบอย่างได้ แสดงจากผลดังนี้ 

2.2.1 การดำเนินการบรรลุเป้าประสงค์ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม   
2.2.2 กลยุทธ์และโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และเป้าหมายของโครงการท่ีสนองกลยุทธ์ 
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อยู่ในระดับยอดเยี่ยม   
2.2.3 นักเรียนและบุคลากรมีความพึงพอใจต่อการจัดหลักสูตรและบริการด้านต่างๆ และการจัดกิจกรรม

ความผูกพันธข์องนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อยู่ในระดับยอดเยี่ยม   
2.2.4 ครูท่ีส่งวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศหรือนวัตกรรม อยู่ในระดับยอดเยี่ยม   
2.2.5 ครูและบุคลากรได้รับรางวัลมีวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศหรือนวัตกรรมเหรียญทอง OBEC AWARDSและ

รางวัลอื่น ๆ หรือเทียบเท่า ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
2.2.6 นักเรียนท่ีสมัครเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 เพิ่มข้ึน 
2.2.7 งบประมาณรายจ่ายท่ีเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
2.2.8 ครูมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ระดับยอดเยี่ยม   
2.2.9 ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมสร้างความผูกพัน ระดับยอดเยี่ยม   
2.2.10 ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีพัฒนาตนเองอย่างน้อย 20 ช่ัวโมงต่อป ี
2.2.11 ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือวิทยฐานะสูงขึ้น 
2.2.12 นักเรียนท่ีมีระดับผลการเรียน 3-4 ขึ้นไป 
2.2.13 นักเรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าค่าเฉล่ียระดับชาติ 
2.2.14 ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความพึงพอใจต่อกระบวนการทำงาน การรักษาความปลอดภัย 

การเตรียมความพร้อมความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน ระดับยอดเยี่ยม   

ประเด็นพิจารณาที่ 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่น้น คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 ดำเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย เช่ือมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่าง ระดับยอดเยี่ยม   

2.3.1 ผู้เรียนสมัครเข้าแข่งขันและได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการด้าน
ภาษาไทย ในระดับภาคและระดับชาติ 

2.3.2 ผู้เรียนสมัครเข้าแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์ ในระดับชาติและนานาชาติ  

2.3.3 ผู้เรียนสมัครเข้าแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการด้าน
คณิตศาสตร์ ในระดับชาติและนานาชาติ 

2.3.4 ผู้เรียนสมัครเข้าแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับภาคและระดับชาติ  

2.3.5 ผู้เรียนสมัครเข้าแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านสุข
ศึกษาและพลศึกษา ในระดับภาคและระดับชาติ  

2.3.6 ผู้เรียนสมัครเข้าแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านศิลปะ 
ในระดับภาคและระดับชาติ  

2.3.7 ผู้เรียนสมัครเข้าแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดแข่งขนัทักษะทางวิชาการด้านการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ในระดับชาติและนานาชาติ 

2.3.8 ผู้เรียนสมัครเข้าแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการด้าน
ภาษาต่างประเทศ ในระดับภาคและระดับชาติ  

2.3.9 ผู้เรียนสมัครเข้าแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดแขง่ขันทักษะทางวิชาการด้านกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ในระดับภาคและระดับชาติ 
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ประเด็นพิจารณาที่ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ตามความต้องการของครูและสถานศึกษา และจัด
ให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน ระดับยอดเยี่ยม   

2.4.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีผ่านการอบรมพัฒนาตนเองอย่างน้อย 20 ช่ัวโมงต่อป ี
2.4.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเล่ือนวิทยฐานะสูงขึ้น 
2.4.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญในการสอนโดยเป็นวิทยากรภายในสถานศึกษา

และภายนอกสถานศึกษา 

ประเด็นพิจารณาที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ สังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ 

 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย 
ระดับยอดเยี่ยม   

2.5.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในอาคาร
และห้องปฏิบัติการท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

2.5.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจต่อแหล่งเรียนรู้ของสังคมและชุมชนท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ประเด็นพิจารณาที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ สนบัสนุนการบริหารจัดการและ การเรียนรู้ 

2.6.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม   

2.6.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจต่อจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม   

4. แผนพัฒนาคุณภาพเพือ่ยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1). สถานศึกษามีวิสัยทัศน์  พันธกิจ อุดมการณ์ 
เป้าหมาย และเป้าประสงค์ ท่ีกำหนดไว้ชัดเจน  
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน วัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดการศึกษาของชาติ  นโยบายขอ ง
รัฐบาลและต้นสังกัด  ทันต่อการเปล่ียนแปลงของ
สังคม   
2). สถานศึกษามีคุณภาพดีเด่นการจัดการเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ในการพัฒนานักเรียนให้เป็นไป
ตามอุดการณ์และเป้าหมายของกลุ่มโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ได้รับโล่จาก
กระทรวงศึกษาธิการ 
3). สถานศึกษาได้รับรองจากสถาบันพัฒนาครู  
อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  ร่วมกับ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  เป็นโรงเรียนท่ีมีการ
ปฏิบัติท่ีเป็นเลิศเรื่องการจัดการเรียนรู้บูรณาการท่ี

1). ควรพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุก
ก ลุ่มสาระการเรียนรู้   โดยเฉพาะสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  และการจัดการศึกษาพัฒนาทักษะ
ด้านการคิดวิเคราะห์ในทุกรายวิชา 
2). ควรส่งเสริม ด้านผลผลิตให้ ผู้ เรียนศึกษาต่อด้าน
วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ให้มากขึ้น 
3). ครูควรมีการพัฒนาด้านการวิจัยและนำผลวิจัยมา
พฒันาการเรียนการสอน 
4). ครูควรนำเทคนิคการสอน ส่ือการสอนท่ีหลากหลาย
และนำส่ือเทคโนโลยีต่างๆเข้ามามีบทบาทในการเรียนการ
สอนให้มากขึ้น 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
พัฒนาการคิดของผู้เรียน 
4). พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  
ตามหลักสูตรสถานศึกษา  
5). ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเช่ียวชาญตรงตามความต้องการ พัฒนาสู่
ความเป็นครูมืออาชีพ และได้รับการส่งเสริมให้มี
วิทยฐานะท่ีสูงขึ้น   

 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

1. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
2. กระบวนการพัฒนา  

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวัดของหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี
สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้ เน้นกระบวนการพัฒนาผู้เรียน
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ และครูบางส่วนได้มีการเผยแพร่  มีการทำงานร่วมกัน
บนพื้นฐานของการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีหลากหลายเป็นเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
โดยใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ผู้เรียนรักท่ีจะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข มีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ใช้เครื่องมือ และวิธีการวัดและ
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
และจัดทำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบการณ์การทำงานและให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

การปฏิบัติตามกระบวนการ  

ขั้นตอนที่ 1  มีการวิเคราะห์หลักสูตรและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา   

ครูผู้สอนร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและอนุกรรมการวิชาการในคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณให้เป็น
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ได้มีการวิเคราะห์หลักสูตรให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค  โดยยึดหลักการของการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์เป็นหลัก บนพื้นฐานของหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   วิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียน  กรอบ
สาระหลักสูตรระดับท้องถิ่น  และบริบทความต้องการของสถานศึกษา  แล้วยังจัดให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ และครอบคลุมสาระ
ของข้อกำหนดการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ขั้นตอนที่ 2  ออกแบบการเรียนรู้/แผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ   

ครูผู้สอนร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและอนุกรรมการวิชาการในคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณให้เป็น
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  ได้มีการออกแบบการเรียนรู้ จัดทำแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อขึ้นเป็น
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การเฉพาะสําหรับนักเรียนกลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  โดยให้มีลักษณะท่ี
ยืดหยุ่น  และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ประกอบด้วยคำอธิบายรายวิชา กำหนดการสอนและจุดประสงค์การ
เรียนรู้  วิธีการสอน ส่ือการสอน/แหล่งเรียนรู้  การมอบหมายงาน รวมถึงแผนการจัดทำแบบประเมินผลการเรียนรู้ 

ขั้นตอนที่ 3  แผนการจัดการเรียนรู้    

ครูผู้สอนแต่ละรายวิชา  แต่ละระดับช้ัน มีการจัดทำแผนการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์ขึ้นเป็นของตนเอง โดย
สอดคล้องกับแผนการเรียนรู้ฉบับย่อ มีการวิจัย พัฒนาส่ือ นวัตกรรม  ปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมกับคุณภาพ
ผู้เรียน  มีการบูรณาการสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม พร้อมท้ังปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ควบคู่กัน 

ขั้นตอนที่ 4  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้   

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เน้นพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  มีการฝึก
กระบวนการคิด และฝึกทักษะต่างๆ ของแต่ละรายวิชาให้เหมาะสมกับผู้เรียน เช่น ผู้เรียนคนใดมีศักยภาพในการ
เรียนรู้สูง ครูผู้สอนจะเสริมทักษะหรือเนื้อหาให้มีความละเอียดและเข้มข้นมากขึ้น เป็นต้น ครูใช้ส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้รวมท้ังนำภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนสัมผัสประสบการณ์ตรง  ครูจัดหาส่ือ แหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามศักยภาพ
ของแต่ละคน มีการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน โดยครูทำหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษา และอำนวยความ
สะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ  สามารถค้นพบตนเองว่า มีความถนัดและความสนใจทางด้าน
ใด สามารถคิด ตัดสินใจ แก้ปัญหา ตลอดจนกำหนดเป้าหมายและวางแผนชีวิตท้ังด้านการเรียน ด้านอาชีพ และ
การดำรงชีวิตของตนเองได้  

ขั้นตอนที่ 5 วัด วิเคราะห์ประเมินผลและนิเทศ   

มีกระบวนการประเมินผลท่ีมีความเท่ียงตรงและมีความน่าเช่ือถือ เป็นไปตามหลักวิชาการครอบคลุมท้ัง
ด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการคิด สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่านการทดสอบเชาว์
ปัญญา ผลงาน โครงงาน กระบวนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินความประพฤติ พฤติกรรมการเรียน การร่วม
กิจกรรม และใช้ประจักษ์พยานจากแฟ้มสะสมงานด้วย พร้อมท้ังมี การนิเทศ ติดตาม การใช้หลักสูตรโดย
กระบวนการ PDCA และการร่วมมือกันท้ังครูผู้สอน หัวหน้ากลุ่มสาระ  หัวหน้าระดับช้ัน คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและการสอน และระบบประกันคุณภาพภายใน หากไม่ผ่านเกณฑ์ก็จะต้องการกระบวนการในการ
ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 

ขั้นตอนที่ 6 ประชุม PLC ค้นหาวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ  

ครูผู้สอนจัดการประชุมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือในระดับช้ันเรียน เพื่อพูดคุยแลกเปล่ียนเรียนรู้ เสนอ
ความคิดเห็น เกี่ยวกับปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอน หรือการทำกิจกรรมต่างๆของนักเรียน แล้ว
นำประเด็นมาอภิปราย หาวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น หรือวางแผนในการส่งเสริมการเรียนการสอนท่ีทำให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เรียน พร้อมท้ังค้นหาวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ นวัตกรรมหรืองานวิจัยในช้ันเรียน ท่ีสามารถนำมา
แก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น  

ขั้นตอนที่ 7  รายงานผลการสอนและรายงานวิจัย  

ครูผู้สอนจัดทำรายงานผลการสอน การปฏิบัติงานหรือรายงานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนละ 1 เล่ม เพื่อ
เป็นการสรุปผลการแก้ปัญหาและการพัฒนาในการจัดการเรียนการสอน สามารถนำผลงานด้านการสอนและการ
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วิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  อีกท้ังส่งเสริมสนับสนุนให้นำไปเผยแพร่
ในการประชุมวิชาการต่างๆ หรือการเข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) การประชุมวิชาการ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วทท.)  การพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท้ังในประเทศและต่างประเทศ  ซึ่งนำไปสู่การ
จัดระบบและส่ังสมองค์ความรู้ไว้พร้อมท่ีจะนำไปใช้ประโยชน์ 

ผลการดำเนินงาน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  
ประเด็นพิจารณาที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เข้าใจเป้าหมายหลักสูตร ร่วมกันวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัดของโรงเรียน 
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ครูทุกคน
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง (Active Learning) ผู้เรียนได้รับประสบการณ์
ตรงจากการเรียนรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
โครงงาน การสอนแบบสะเต็มศึกษา เป็นต้น ครูท่ีใช้รูปแบบการสอน วิธีการสอน เทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย 
และมีวิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ 

๑) ร้อยละ 100 ของครูเข้าใจเป้าหมายหลักสูตร วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดของโรงเรียน ครูทุก
คนมี แผนการจัดการเรียนรู้ 

ตารางท่ี 43 แสดงร้อยละของครูท่ีเข้าใจเป้าหมายหลักสูตร วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดของโรงเรียน ครูทุกคน
มีแผนการจัดการเรียนรู้ 

จากตารางพบว่าครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เข้าใจเป้าหมายหลักสูตร วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดของ
โรงเรียน ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้  ร้อยละ ๑๐๐ เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 

 

ลำดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวนครู (คน) ร้อยละของผลการดำเนินงาน 
1 ภาษาไทย 6 100 
2 คณิตศาสตร์ 10 100 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27 100 
4 ภาษาต่างประเทศ 11 100 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 100 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 100 
7 การงานอาชีพ 3 100 
8 ศิลปะ 3 100 
 รวมเฉลี่ย 68 100 
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๒) ร้อยละ 100 มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง (Active  Learning) และ

สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

ตารางท่ี 44 แสดงร้อยละของครูท่ีมีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง (Active  Learning) 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

จากตารางพบว่าครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
ร้อยละ ๑๐๐ เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
        

ลำดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวนครู (คน) ร้อยละของผลการดำเนินงาน 
1 ภาษาไทย 6 100 
2 คณิตศาสตร์ 10 100 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27 100 
4 ภาษาต่างประเทศ 11 100 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 100 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 100 
7 การงานอาชีพ 3 100 
8 ศิลปะ 3 100 
 รวมเฉลี่ย 68 100 
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๓) ร้อยละ 80 ของครูที่ใช้รูปแบบการสอน วิธกีารสอน เทคนิคการสอนที่หลากหลาย 

ตารางท่ี 45 แสดงร้อยละของครูท่ีใช้รูปแบบการสอน วิธีการสอน เทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย 

 
 

จากตารางพบว่าครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้รูปแบบการสอน วิธีการสอน เทคนิคการสอนท่ี
หลากหลายมากกว่า ร้อยละ 80 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ โดยผลการดำเนินการเฉล่ียทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ร้อยละ 100 

 

ลำดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวนครู (คน) ร้อยละของผลการดำเนินงาน 
1 ภาษาไทย 6 100 
2 คณิตศาสตร์ 10 100 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27 100 
4 ภาษาต่างประเทศ 11 100 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 100 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 100 
7 การงานอาชีพ 3 100 
8 ศิลปะ 3 100 
 รวมเฉลี่ย 68 100 
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๔) ร้อยละ 100 ของครูมี Best practice ด้านการจัดการเรียนรู้ 

ตารางท่ี  6 แสดงร้อยละของครูมี Best practice ด้านการจัดการเรียนรู้ 

 
 
จากตาราง พบว่าครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มี Best practice ด้านการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ ๑๐๐ 

เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
 

ลำดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวนครู (คน) ร้อยละของผลการดำเนินงาน 
1 ภาษาไทย 6 100 
2 คณิตศาสตร์ 10 100 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27 100 
4 ภาษาต่างประเทศ 11 100 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 100 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 100 
7 การงานอาชีพ 3 100 
8 ศิลปะ 3 100 
 รวมเฉลี่ย 68 100 
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ประเด็นพิจารณาที่ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ เอกสารประกอบการสอน  แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ สามารถผลิตส่ือการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ท่ีรับผิดชอบ โดยส่ือการเรียนรู้ ประกอบด้วย ใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม แบบฝึกทักษะ บัตร
ภาพ บัตรคำ คลิปวิดีโอ เกมต่าง ๆ หรือส่ือ Social media เป็นต้น นอกจากนี้ครูทุกคนจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ใช้ส่ือ
เทคโนโลยีต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากส่ือของจริง ครูทุกคน
มีการมอบหมายงานให้ผู้เรียนจัดทำการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในภายในโรงเรียน เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ป้ายนิเทศหน้าอาคาร เป็นต้น 

1) ร้อยละ ๑๐๐ ของครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ เอกสารประกอบการ
สอนและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ตารางท่ี 47 แสดงร้อยละของครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ เอกสารประกอบการสอน
และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

ลำดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวนครู (คน) ร้อยละของผลการดำเนินงาน 
1 ภาษาไทย 6 100 
2 คณิตศาสตร์ 10 100 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27 100 
4 ภาษาต่างประเทศ 11 100 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 100 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 100 
7 การงานอาชีพ 3 100 
8 ศิลปะ 3 100 
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จากตารางพบว่าครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ เอกสารประกอบการสอนและ
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 100 เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 

 
๒) ร้อยละ 100 ของครูที่ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ินที่เอือ้ต่อการ

เรียนรู้ 
ตารางท่ี 48  แสดงร้อยละของครูท่ีใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการ

เรียนรู ้
 

จากตารางพบว่าครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 100 เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 

 

 รวมเฉลี่ย 68 100 

ลำดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวนครู (คน) ร้อยละของผลการดำเนินงาน 
1 ภาษาไทย 6 100 
2 คณิตศาสตร์ 10 100 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27 100 
4 ภาษาต่างประเทศ 11 100 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 100 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 100 
7 การงานอาชีพ 3 100 
8 ศิลปะ 3 100 
 รวมเฉลี่ย 68 100 
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๓) ร้อยละ 100 ของครูที่ใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น Facebook , Line  หรือ 

Google App 

ตารางท่ี 49 แสดงร้อยละของครูท่ีใช้ส่ือในการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่น Facebook , Line หรือ Google 
App 

จากตารางพบว่าครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ส่ือในการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่น Facebook , 
Line หรือ Google App  ร้อยละ 100 เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 

 
 

 

ลำดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวนครู (คน) ร้อยละของผลการดำเนินงาน 
1 ภาษาไทย 6 100 
2 คณิตศาสตร์ 10 100 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27 100 
4 ภาษาต่างประเทศ 11 100 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 100 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 100 
7 การงานอาชีพ 3 100 
8 ศิลปะ 3 100 
 รวมเฉลี่ย 68 100 
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๔) ร้อยละ 100 ของครูมีการพัฒนา ผลิตหรือรวบรวมสื่อและใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

ตารางท่ี 50  แสดงร้อยละของครูท่ีมีการพัฒนา ผลิตหรือรวบรวมส่ือและใช้ในการจัดการเรียนรู้                

จากตารางพบว่าครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการพัฒนา ผลิตหรือรวบรวมส่ือและใช้ในการจัดการเรียนรู้
ร้อยละ 100 เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 

ลำดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวนครู (คน) ร้อยละของผลการดำเนินงาน 
1 ภาษาไทย 6 100 
2 คณิตศาสตร์ 10 100 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27 100 
4 ภาษาต่างประเทศ 11 100 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 100 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 100 
7 การงานอาชีพ 3 100 
8 ศิลปะ 3 100 
 รวมเฉลี่ย 68 100 
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3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

 ครูทุกคนมีการบริหารจัดการช้ันเรียนอย่างเป็นระบบ จัดทำเอกสารช้ันเรียนอย่างถูกต้องและครบถ้วน มี
การวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลและนำข้อมูลไปออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ความสามารถความต้องการและสภาพบริบทของนักเรี ยน  จัดบรรยากาศช้ันเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน มีการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยมีการติดต่อส่ือสารกับผู้ปกครองในหลาย
ช่องทาง ได้แก่  ทางโทรศัพท์ ทาง Facebook การจัดต้ังกลุ่ม Line และมกีารจัดประชุมผู้ปกครองเพื่อแลกเปล่ียน
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ครูทุกคนต้องดำเนินการเย่ียมบ้านนักเรียนประจำช้ัน ปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง  แล้วจัดทำข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

 
๑) ร้อยละ 100 ของครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกและวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
 

ตารางท่ี 51  แสดงร้อยละของครูท่ีมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกและวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
 

จากตารางพบว่าครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกและวิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล ร้อยละ 100 เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 

ลำดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวนครู (คน) ร้อยละของผลการดำเนินงาน 
1 ภาษาไทย 6 100 
2 คณิตศาสตร์ 10 100 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27 100 
4 ภาษาต่างประเทศ 11 100 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 100 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 100 
7 การงานอาชีพ 3 100 
8 ศิลปะ 3 100 
 รวมเฉลี่ย 68 100 
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๒) ร้อยละ 100 ของครูที่มีบริหารจัดการช้ันเรียนด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ตารางท่ี 52 แสดงร้อยละของครูท่ีมีการบริหารจัดการช้ันเรียนด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

จากตารางพบว่าครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ร้อยละ 100 เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 

ลำดับ กลุ่มสาระการเรยีนรู้ จำนวนครู (คน) ร้อยละของผลการดำเนินงาน 
1 ภาษาไทย 6 100 
2 คณิตศาสตร์ 10 100 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27 100 
4 ภาษาต่างประเทศ 11 100 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 100 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 100 
7 การงานอาชีพ 3 100 
8 ศิลปะ 3 100 
 รวมเฉลี่ย 68 100 
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๓) ร้อยละ ๑๐๐ ของครูท่ีรู้จักนักเรียนเป็นรายบคุคล 

ตารางท่ี 53 แสดงร้อยละของครูท่ีรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

จากตารางพบว่าครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รู้ จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ร้อยละ 100 เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 

ลำดบั กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวนครู (คน) ร้อยละของผลการดำเนินงาน 
1 ภาษาไทย 6 100 
2 คณิตศาสตร์ 10 100 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27 100 
4 ภาษาต่างประเทศ 11 100 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 100 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 100 
7 การงานอาชีพ 3 100 
8 ศิลปะ 3 100 
 รวมเฉลี่ย 68 100 
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๔) ร้อยละ ๑๐๐ ของครูที่จัดบรรยากาศช้ันเรียนด้วยกิจกรรมห้องเรียนน่าอยู่ที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ 

ตารางท่ี 54  แสดงร้อยละของครูท่ีจัดบรรยากาศช้ันเรียนด้วยกิจกรรมห้องเรียนน่าอยู่ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้

จากตารางพบว่าครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดบรรยากาศช้ันเรียนด้วยกิจกรรมห้องเรียนน่าอยู่ท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้  ร้อยละ 100 เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 

ลำดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวนครู (คน) ร้อยละของผลการดำเนินงาน 
1 ภาษาไทย 6 100 
2 คณิตศาสตร์ 10 100 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27 100 
4 ภาษาต่างประเทศ 11 100 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 100 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 100 
7 การงานอาชีพ 3 100 
8 ศิลปะ 3 100 
 รวมเฉลี่ย 68 100 
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๕) ร้อยละ ๑๐๐ ของครูร่วมกับนักเรียนในการกำหนดข้อตกลงของห้องเรียน 

ตารางท่ี 55  แสดงร้อยละของครูร่วมกับนักเรียนในการกำหนดข้อตกลงของห้องเรียน 
 

จากตารางพบว่าครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมกับนักเรียนในการกำหนดข้อตกลงของห้องเรียน รอ้ยละ 
100 เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 

ลำดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวนครู (คน) ร้อยละของผลการดำเนินงาน 
1 ภาษาไทย 6 100 
2 คณิตศาสตร์ 10 100 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27 100 
4 ภาษาต่างประเทศ 11 100 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 100 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 100 
7 การงานอาชีพ 3 100 
8 ศิลปะ 3 100 
 รวมเฉลี่ย 68 100 
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๖) ร้อยละ 100 ของครูที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนในการจัดการเรียนรู้ 

ตารางท่ี 56  แสดงร้อยละของครูท่ีมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนในการจัดการเรียนรู ้
 

จากตารางพบว่าครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนในการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 100 
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 

ลำดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวนครู (คน) ร้อยละของผลการดำเนินงาน 
1 ภาษาไทย 6 100 
2 คณิตศาสตร์ 10 100 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27 100 
4 ภาษาต่างประเทศ 11 100 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 100 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 100 
7 การงานอาชีพ 3 100 
8 ศิลปะ 3 100 
 รวมเฉลี่ย 68 100 



รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2563 
 

61  
 

 
ประเด็นพิจารณา 3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเ้รียน 

ครูทุกคนมีการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด ตามหลักสูตรของโรงเรียน แบ่งสัดส่วนของคะแนนก่อนกลางภาค กลางภาค หลัง
กลางภาคและปลายภาค  ตามแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อของแต่ละรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีรับผิดชอบ   
ใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน  และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาได้เต็มศักยภาพมากขึ้น  ซึ่งเป็นผลดีในการจัดทำแฟ้มสะสมงานของผู้เรียน  มีการ
รายงานผลอย่างเป็นระบบและแจ้งผลการประเมินให้ผู้ปกครองทราบและปรึกษาหารือร่วมกันในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ 

 
๑) ร้อยละ 100 ของครูมีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

 

ตารางท่ี 57  แสดงร้อยละของครูท่ีมีการวัดและประเมินผลท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 

จากตารางพบว่าครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการวัดและประเมินผลท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัด ร้อยละ 100 เป็นตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 

ลำดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวนครู (คน) ร้อยละของผลการดำเนินงาน 
1 ภาษาไทย 6 100 
2 คณิตศาสตร์ 10 100 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27 100 
4 ภาษาต่างประเทศ 11 100 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 100 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 100 
7 การงานอาชีพ 3 100 
8 ศิลปะ 3 100 
 รวมเฉลี่ย 68 100 
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๒) ร้อยละ 100 ของครูที่มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงที่หลากหลาย 

ตารางท่ี 58  แสดงร้อยละของครูท่ีมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงท่ีหลากหลาย                             
 

จากตารางพบว่าครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงท่ีหลากหลาย 
ร้อยละ 100 เป็นตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 

ลำดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวนครู (คน) ร้อยละของผลการดำเนินงาน 
1 ภาษาไทย 6 100 
2 คณิตศาสตร์ 10 100 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27 100 
4 ภาษาต่างประเทศ 11 100 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 100 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 100 
7 การงานอาชีพ 3 100 
8 ศิลปะ 3 100 
 รวมเฉลี่ย 68 100 
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๓) ร้อยละ 100 ของครูที่ใช้ผลการประเมินและให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อ

ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ตารางท่ี 59  แสดงร้อยละของครูท่ีมีใช้ผลการประเมินและให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อ     
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  

 

      

จากตารางพบว่าครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการใช้ผลการประเมินและให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ร้อยละ 100 เป็นตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 

ลำดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวนครู (คน) ร้อยละของผลการดำเนินงาน 
1 ภาษาไทย 6 100 
2 คณิตศาสตร์ 10 100 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27 100 
4 ภาษาต่างประเทศ 11 100 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 100 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 100 
7 การงานอาชีพ 3 100 
8 ศิลปะ 3 100 
 รวมเฉลี่ย 68 100 
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๔) ร้อยละ 100 ของครูมีการรายงานผลการประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

ตารางท่ี 60  แสดงร้อยละของครูท่ีมีการรายงานผลการประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
 

      

จากตารางพบว่าครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการรายงานผลการประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
ร้อยละ 100 เป็นตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 

ลำดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวนครู (คน) ร้อยละของผลการดำเนินงาน 
1 ภาษาไทย 6 100 
2 คณิตศาสตร์ 10 100 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27 100 
4 ภาษาต่างประเทศ 11 100 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 100 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 100 
7 การงานอาชีพ 3 100 
8 ศิลปะ 3 100 
 รวมเฉลี่ย 68 100 
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ประเด็นพิจารณาที่ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพือ่พัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

ครูทุกคนรวมกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาท่ีเกิดขึ้นจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีรับผิดชอบ พัฒนาส่ือ  นวัตกรรม และแนวทางการ
แก้ปัญหาจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ สังเกตการสอน และสะท้อนผลการสังเกตการณ์สอนร่วมกันโดยกำหนดวัน 
เวลา ท่ีชัดเจนในแต่ละวัน วันละ 1 ช่ัวโมง  ครูทุกคนจัดทำวิจัยในช้ันเรียนและนิเทศภายใน อย่างน้อยภาคเรียน
ละ ๑ ครั้ง เป็นข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๑) ร้อยละ 100 ของครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพือ่ปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยกระบวนการ PLC 

ตารางท่ี 61 แสดงร้อยละของครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยกระบวนการ PLC 

 

จากตารางพบว่าครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อปรับปรุงและ

ลำดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวนครู (คน) ร้อยละของผลการดำเนินงาน 
1 ภาษาไทย 6 100 
2 คณิตศาสตร์ 10 100 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27 100 
4 ภาษาต่างประเทศ 11 100 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 100 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 100 
7 การงานอาชีพ 3 100 
8 ศิลปะ 3 100 
 รวมเฉลี่ย 68 100 
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พัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยกระบวนการ PLC   ร้อยละ ๑๐0 เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 

 
๒) ร้อยละ 100 ของครูและผู้มีส่วนเก่ียวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพือ่

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการนิเทศภายใน 

ตารางท่ี 62 แสดงร้อยละของครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการนิเทศภายใน 

 

    จากตารางพบว่าครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการนิเทศภายใน ร้อยละ ๑๐0 เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 

ลำดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวนครู (คน) ร้อยละของผลการดำเนินงาน 
1 ภาษาไทย 6 100 
2 คณิตศาสตร์ 10 100 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27 100 
4 ภาษาต่างประเทศ 11 100 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 100 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 100 
7 การงานอาชีพ 3 100 
8 ศิลปะ 3 100 
 รวมเฉลี่ย 68 100 
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๓) ร้อยละ 100 ของครูที่ได้รับการนิเทศภายใน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

ตารางท่ี 63 แสดงร้อยละของครูท่ีได้รับการนิเทศภายใน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 

    จากตารางพบว่าครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้รับการนิเทศภายในอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ร้อย
ละ ๑๐0 เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 

ลำดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวนครู (คน) ร้อยละของผลการดำเนินงาน 
1 ภาษาไทย 6 100 
2 คณิตศาสตร์ 10 100 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27 100 
4 ภาษาต่างประเทศ 11 100 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 100 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 100 
7 การงานอาชีพ 3 100 
8 ศิลปะ 3 100 
 รวมเฉลี่ย 68 100 
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๔) ร้อยละ 100 ของครูที่มีวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เร่ือง 

ตารางท่ี 64 แสดงร้อยละของครูท่ีมีวิจัยในช้ันเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง 
 

 

จากตารางพบว่าครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีวิจัยในช้ันเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ร้อยละ ๑๐0 
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 

ลำดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวนครู (คน) ร้อยละของผลการดำเนินงาน 
1 ภาษาไทย 6 100 
2 คณิตศาสตร์ 10 100 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27 100 
4 ภาษาต่างประเทศ 11 100 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 100 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 100 
7 การงานอาชีพ 3 100 
8 ศิลปะ 3 100 
 รวมเฉลี่ย 68 100 
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แผนการพัฒนาคุณภาพ เพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

1. โรงเรียนจัดทำแผนงาน/โครงการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา  จัดให้มีการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและยกระดับ
ความเป็นครูมืออาชีพ 

2. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการทำวิจัยในช้ันเรียน แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อนำผลของงานวิจัย
ไปพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3. โรงเรียนควรส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า วิจัยพัฒนา และร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและ
เอกชน ท้ังในและต่างประเทศโดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

4. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนระหว่างครูและบุคลากร 
ร่วมกับ Nara Prefectural Seisho High School ประเทศญี่ปุ่น 

5. โรงเรียนจัดกิจกรรมให้ครูได้พัฒนาตนเอง มีทักษะและคุณลักษณะของครูในศตวรรษท่ี 21  
6. ครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เชิญครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ผู้ปกครองนักเรียน 

หรือกรรมการสถานศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วมในกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อให้ได้แนวคิดท่ี
หลากหลาย 
ในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน 

7. การจัดกิจกรรมหรือโครงการท่ีส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างชุมชนใกล้เคียงกับโรงเรียนใหม้ากขึ้น 
8. จัดโครงการศึกษาดูงานให้กับครูและบุคลากร เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูบุคลากรของโรงเรียน

และบุคลากรภายนอก ได้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี สามารถนำมาพัฒนา
ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
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ตอนที ่3  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวม 
 
๑. ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
๒. กระบวนการพัฒนา  

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการใช้
วงจรคุณภาพเดมมิ่ง PDCA บูรณาการกับกระบวนการบริหารจัดการรูปแบบ GOPMER เน้นการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดความสาเร็จตามเป้าหมายทุกมาตรฐาน โดยมีการประชุมเพื่อสอบถามความต้องการ
และความพึงพอใจของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง แล้วนาผลจากการประชุมมากำหนดเป็นมาตรฐานและค่าเป้าหมายของ
สถานศึกษา แล้วจัดทำเกณฑ์การประเมินโดยกาหนดผู้รับผิดชอบมาตรฐานย่อย 

การบริหารโรงเรียนโดยการจัดทาแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน
ในโรงเรียน อย่างเป็นระบบ เพื่อเสนอและขอนุมัติโครงการ โดยมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ร่วมกันพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เพื่อใช้ในการพัฒนาโรงเรียนให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด มีการสรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ 

นอกจากนั้นโรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ท่ีมุ่งเน้นส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ โดยคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการจัดทำแผนการเรียนรู้ฉบับย่อ ข้อสอบวัดผลร่วมกัน ท้ังยังมี
การส่งเสริม/พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอน/เทคนิคและส่ือ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยยึดผู้เรียนเป็น
สำคัญ และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มาตรการดำเนินการวัดผลประเมินผลผู้เรียนตามสภาพ
จริง และนาผลการประเมินมาใช้พัฒนาและแก้ปัญหาให้กับนักเรียนอย่างจริงจัง และพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่ง
สืบค้นข้อมูลให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการเรียนรู้ มีกระบวนการนิเทศอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย ส่งเสริม
การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม ท่ีมีความ
ปลอดภัยและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดและลงมือปฏิบัติ 

ผู้บริหารมีสัมพันธ์ภาพท่ีดีกับชุมชน และมีการแสวงหาความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรจากชุมชน ใน
การจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และความเป็นอยู่นักเรียนโรงเรียนประจำอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้
โรงเรียนยังมีการดำเนินงานตาม วาระการพัฒนาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

๓. ผลการดำเนินงาน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ตามตัวชี้วัด 

ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา จากการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จากการมีส่วนร่วมของคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัด
ตามวงจรคุณภาพเดมมิ่ง PDCA บูรณาการกับกระบวนการบริหารจัดการรูปแบบ GOPMER โดยมีเป้าหมายได้แก่
มาตรฐานสถานศึกษา เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 
เกิดผลการพัฒนารายมาตรฐานดังนี้ 

 

 



รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2563 
 

71  
 

๔. แผนการพัฒนาคุณภาพเพือ่ยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1) มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตร
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค สาหรับนักเรียนซึ่ง
เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ และเป็นหลักสูตรท่ีสนองตอบต่อ
ความสามารถและความต้องการของนักเรียน
เป็นรายบุคคล  
2) ส่งเสริมให้นักเรียนส่ือสารได้อย่างน้อย สอง
ภ าษ า เพิ่ ม เติ ม จากภ าษ าอั งกฤ ษ  ไ ด้ แก่
ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีนและภาษามลายู 
3)ส่งเสริมการสร้างผลงานทางวิชาการของ
นักเรียนไปสู่ระดับชาติ และนานาชาติ  
4) มีการจัดทำโครงการท่ีพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนในการส่งเสริม สู่การเป็นนักวิ จัยและ
นักวิทยาศาสตร์อย่างหลากหลาย ท้ัง โครงการ
ยกระดับคุณภาพห้องเรียน ห้องปฏิบั ติการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการส่งเสริม
การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การศึกษา
ดูงาน ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม 
ศาสนา ศิลปวัฒ นธรรม โค รงการพัฒ นา
ศักยภาพนักเรียนสู่มาตรฐานสากล  โครงการ
คลินิกวิชาการ โครงการสอนเสริมนอกเวลา
ราชการ โครงการหน่วยวิจัยอิเล็กทรอนิกส์และ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็นต้น 
5) มีคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับชาติ
ทุกกลุ่มสาระท่ีมีการทดสอบและต่อเนื่องมาโดย
ตลอด 
6) มีหลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัยเกิดจากความร่วมมือของท้ัง 
12 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
เป็ น ผู้ ร่ ว ม จั ด ท ำ ห ลั ก สู ต ร  โด ย มี ค ณ ะ

1) ส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสารให้
มากขึ้น  
2) ยกระดับการส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตวิญญาณของ
ความเป็นนั กวิ จัย  นั กประดิษ ฐ์ นั ก คิดค้น  และ
นักพัฒนาเทียบมาตรฐานสากลในระดับเดียวกัน 
3) โรงเรียนตอบรับกิจกรรมจากหน่วยงานภายนอกให้
น้อยลง โดยพิจารณากิจกรรมนั้นๆ ให้เหมาะสมกับ
หลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพื่อเป็น
ประโยชน์กับนักเรียนได้มากท่ีสุด 
4) ควรส่งเสริมด้านผลการผลิตให้ผู้เรียนศึกษาต่อใน
ด้านวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ให้มากขึ้น 
 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ ยอดเย่ียม 

รวมคะแนน 3 มาตรฐาน ยอดเยี่ยม 



รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2563 
 

72  
 

กรรม การบ ริห าร โร ง เรี ย น วิ ท ย าศาสตร์  
คณาจารย์จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และ
มหาวิทยาลัยต่างๆเป็นผู้เช่ียวชาญให้คำปรึกษา
ในการจัดทำหลักสูตร  
7) มีการวัดผล/ ประเมินผลอย่างเป็นระบบ
ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิท ย าลัย ท้ั ง  12 โร งและน ำผลม าพั ฒ น า
ศักยภาพของนักเรียน 
8) โรงเรียนเป็นศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สาขา 
ฟิสิกส์ ชีววิทยา และภูมิศาสตร์  
9) นักเรียนสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันภายใน
หอพักได้อย่างมีความสุข นักเรียนช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันเป็นอย่างดีท้ังรุ่นพี่และรุ่นน้องโดยไม่
มี ก ารแบ่ งแยก จังหวั ด  ห รือ สาย ช้ัน  หรื อ
ห้องเรียน 
8) นักเรียนมีกิจกรรมจิตสาธารณะเพื่อสังคมท้ัง
กิจกรรม ท่ี โรงเรี ยน จัดขึ้ นและนั ก เรียน จัด
กิจกรรมด้วยตนเอง 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2563 
 

73  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
➢  ประกาศมาตรฐาน และเปา้หมายของสถานศึกษา  
➢  รางวัล เกยีรติบัตร  
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ผลรางวัลการแข่งขันของนักเรียนประจำปี 2563 
ระดับภาค 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ท่ี ช่ือ-ช่ือสกุลนักเรียน ช่ือรางวัลท่ีได้รับ 
1 1. นายณัฐชัจจ์ ฉิมรักษ์ 

2. นายศุภกร สันทัดการ 
3. เด็กชายธนพัฒน์ ดวงมุสิก 
4. นางสาวธรรมภัสฑ์ เธียรวุฒิกานต์ 
5. นางพงศกร วัฒนสิทธิ์ 
6. นายพงศพัศ จรภมรพันธ ์
7. นายพัชรพล แก้วเนิน 
8. นางสาวพัชราภรณ์ ขุนพารเพิง 
9. นายศุภณัฐ แซ่เต้ือง 
10. นายวิศรุต หงษ์ทอง 
11. นายปกรณ์เกียรติ เพชรประดับ 

ผ่านเข้าร่วมค่าย 1 โอลิมปิกวิชาการ สาขาเคมี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 1. นางสาวชนากานต์ รัตนบุรี 
2. นางสาวณัฐนันท์ เลขะธรรม 
3. นายณัฐพล เดชาธีระวงศ์ 
4. นางสาวณัฐวิภา เช้ือขำ 
5. นายธนาวุฒิ ประมวลศิลป์ 
6. นายธราเทพ ศรีสุวรรณ 
7. นายปรมัตถ์ ประแจ 
8. นางสาววันมีสุข เปาะทองคำ 
9. นายณัฏฐกรณ์ รัตนบรุี 
10. นายปฤณ ภูวรกิจ 

ผ่านเข้าร่วมค่าย 1 โอลิมปิกวิชาการ สาขาเคมี 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 1. นายติสรณ์ แสงแพง 
2. นางสาวกมลวรรณ เดชาพร 
3. นายกฤต กอเจริญรัตน์ 
4. นายคริษฐเศรษฐ์ เดชทัพ 
5. นายดีเด บิลโหด 
6. นายธนัชชา รัตนอาภากรณ์ 
7. นายนคเรศ กังสุกุล 
8. นางสาวเนตรจันทรา ทรัพย์ล้น 
9. นางสาวปวีณ์สุดา มาศเมฆ 
10. นางสาวภาวิณี ข้างแก้ว 
11. นายศุภณัฐ เพชรหนุน 
12. นางสาวจิรญาดา ข้องจิตร์ 
13. นายศุภกร สันทัดการ 

ผ่านเข้าร่วมค่าย 1 โอลิมปิกวิชาการ สาขา
ชีววิทยา 
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ท่ี ช่ือ-ช่ือสกุลนักเรียน ช่ือรางวัลท่ีได้รับ 
14. นางสาวนวนันท์ บัวศรี 
15. นายปณทนนท์ รณนานนท์ 

4 1. เด็กชายนิธิวัชร์ พรอนันตโรจน์ 
2. เด็กหญิงบรรณ์ณิศา แก้วซัง 

ผ่านเข้าร่วมค่าย 1 โอลิมปิกวิชาการ สาขาดารา
ศาสตร์ (ม.ต้น) 

5 1. นางสาวณัฐวดี ลีภัทรกิจ 
2. นางสาวฐิติชญา พวงเหล่าเวช 
3. นายศักย์ศรณ์ อยู่ทองอินทร์ 
4. นายวิศรุต หงษ์ทอง 
5. นางสาวนภัสวรรณ รัตนบุรี 
6. นายตนุสรณ์ เดชะบุญชนะ 
7. เด็กชายศุภกร ยี่มี 
8. เด็กหญิงณัฐนันท์ แสงทอง 
9. เด็กชายคุณานนท์ ชูวิจิตร 
10. นายวริทธิ์ธร คงหน ู
11. นายหัฏฐกร หัตถการ 

ผ่านเข้าร่วมค่าย 1 โอลิมปิกวิชาการ สาขาดารา
ศาสตร์ (ม.ปลาย) 
 
 
 

6 1. นางสาวนาถชนก ขำณรงค์ 
2. นางสาวอณัฐญา บุญชะนะ 
 
1. นางสาวชนกนันท์ รักกมล 
2. นายชนาธิป เชาวนการกิจ 
 
1. นายกฤตพล เพชร์แก้วณา 
2. นางสาวทิพรดา เบิกบาน 
 
1. นางสาวจินต์จุฑา จินสกุล 
2. นางสาวนภัสสร ฟองมณี 
3. นางสาวณัฐวิภา เช้ือขำ 
 
1. นายธนาวุฒิ ประมวลศิลป์ 
2. นางสาวปุณิกา ทรัพย์แต่ง 
 
1. นายพัชรพล แก้วเนิน 
2. นายนคเรศ กังสุกุล 
3. นายศุภณัฐ แซ่เต้ือง" 
 
1. นางสาวเนตรฤทัย วงศ์แก้ว 
2. นางสาวพรปวีณ์ สิงห์นุ้ย 

ผ่านการคัดเลือกระดับภาคและได้รับทุนวิจัย 
จำนวน 9 โครงงาน ในการประกวดโครงงาน ของ
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งท่ี 23 : YSC2021 
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ท่ี ช่ือ-ช่ือสกุลนักเรียน ช่ือรางวัลท่ีได้รับ 
 
1. นางสาวธาริณี บุญฤทธิ์ 
2. นางสาวฐิติญากร สมบุญ 
 
1. นางสาวปิยดา รักษามั่น 
2. นางสาวปาณิสรา พลจรัส 
 

6 1. นางสาวศรีชนก เพชรแก้ว 
2. นางสาวกมลนัทธ์ เจนไธสง 

โครงการท่ีได้รับการสนับสนุน  โครงการอุปกรณ์
ตรวจจับเสียงภายในห้องสมุดและแจ้งเตือน
อัตโนมัติเมื่อพบว่าเกิดเสียงดังเกินไปจนอาจ
รบกสนผู้อื่น  การแข่งขันการพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 23 
(NSC2021) ระดับภูมิภาค ภาคใต้  สำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

7 1. นายวริทธิ์ธร คงหนู 
2. นายจิรภัทร เข่ือนเพชร 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการการตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
ธานี 18 ธันวาคม 2563 

8 1. ด.ช.พิชชานันท์ ถาวรสุข 
2. นายณฐพงศ์ธร ศิริพันธุ์ 
3. นายสธรรดร บดีการ 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เหรียญทองแดง 
พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท โครงงานประเภท
ทดลอง ม.ต้น ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี 

9 1. ด.ญ.ปรมาภรณ์ นุ้ยศรีราม 
2. นางสาวปรินทร ศรีทองกุล 
3. นางสาวศุภิสรา ไชยธรรม 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เหรียญทองแดง 
พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท โครงงานประเภท
ส่ิงประดิษฐ์ ม.ต้น ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี 

10 1. นางสาวพรเพ็ญทิพย์ ชัยศิริ 
2. นายคณิตพงศ์ วิรัตน์กุล 
 

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง พร้อมเงินรางวัล 
2,000 บาท โครงงานประเภททดลอง ม.ปลายใน
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฏร์ธานี 

11 1. ด.ญ.กัลยวรรธน์ ทิพย์สง 
2. ด.ญ.พรปวีณ์ แหวนเพ็ชร์ 
3. ด.ญ.อภิษฐา ศรีหมุดกุล 
 
1. นาย ปุณยวี สุขกลับ 
2. ด.ญ.ขวัญฤทัย เอารัตน์ 

รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดโครงงาน
ระดับ ม.ต้น สาขาชีวภาพ จำนวน 2 รางวัล ใน
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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ท่ี ช่ือ-ช่ือสกุลนักเรียน ช่ือรางวัลท่ีได้รับ 
3. ด.ญ.ณัฐญาดา แซ่ล้ิม 

12 1. นายณัฐดนัย ปราชญ์นคร  
2. นายกรีฑา ชนะกาญจน ์
 

รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานระดับ ม.
ปลาย สาขากายภาพ จำนวน 1 รางวัล ในงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ 

13 1. นางสาวสุดารัตน์  ขุนทอง 
2. นางสาวอภิสรา  ศรีวิจารณ์ 

รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดโครงงาน
ระดับ ม.ปลาย สาขากายภาพ จำนวน 1 รางวัล 
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

14 
 

1. นางสาวพิชญ์สินี รัตนพันธุ์ 
2. นางสาวเพชรลดา รุ่งเรือง 
 

รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานระดับ ม.
ปลาย สาขาชีวภาพ จำนวน 1 รางวัล ในงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ 

15 
 

1. นายชยนัฐ คงตรีแก้ว 
2. นายณัฐชัจจ์ ฉิมรักษ์ 
 

รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎ์
ธานี 

16 1. ด.ญ.พิมพ์มาดา เหวรารักษ์ 
2. ด.ญ.ศรัณย์พร สุขสงวน 
 

รองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎ์
ธานี 

17 1. นายธนพัฒน์ ดวงมุสิก 
2. นายปฤณ  ภูวรกิจ 
 

ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ ม.ต้น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ 

18 1. นายชยนัฐ คงตรีแก้ว 
2. นายณัฐชัจจ์ ฉิมรักษ์  

รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

19 1. นายพัชรพล แก้วเนิน 
2. นายนคเรศ กังสุกุล 
3. นายศุภณัฐ แซ่เต้ือง  

รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
สาขากายภาพ ระดับม.ปลาย งานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
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ระดับชาติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ท่ี ช่ือ-ช่ือสกุลนักเรียน ช่ือรางวัลท่ีได้รับ 
1 1. นางสาวภัทราพร อาทรกิจ  

2. นางสาวนันทิยา สกุลผอม 
 
1. นางสาวเนตรฤทัย วงศ์แก้ว 
2. นางสาวพรปวีณ์  สิงห์นุ้ย 
 
1. นางสาวกนกพิชญ์ สระวัง 
2. นางสาวพิมพ์มาดา กันตังกุล 
3. นายนราเศรษฐ์ เรืองสิริวรากุล 
4. นายคณาธิป ขำตรี 
 
1. นางสาวภัทรวดี ดีคุ้ม 
2. นางสาวฐิติญากร สมบุญ 
 
1.นายนนฐวุฒิ หวังดี 
2.นายภาณุพงศ์ เชียเช้ือ 
3.นายอภิสิทธิ์ ทวิชศรี 
 
1. นายปกรณ์เกียรติ เพชรประดับ 
2. นางสาวปพิชญา บุญญานุพงศ์ 
 
1. นายณัฐชัจจ์ ฉิมรักษ์ 
2. นายคุณัชญ์ จุลษร 
3. นายณัฏฐกรณ์ รัตนบุรี 
1. นายวริทธิ์ธร คงหน ู
2. นายศุภกร สันทัดการ 
3. นายจิรภัทร เข่ือนเพชร 
 
1. นายทัศพงษ์ โปทอง 
2. นายธณาวุฒิ ประมวลศิลป์ 
 
1. นายปกรณ์เกียรต ิเพชรประดับ 
2. นางสาวปพิชญา บุญญานุพงศ์ 
3. นางสาวภัทรพร บุญสนอง 
 
1. นายกฤตพล เพชร์แก้วณา 

ผ่านการคัดเลือกโครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์
เเละนวัตกรรม Thailand New Gen Inventors 
Award 2021  (I-New Gen Award 2021)  
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  จำนวน 18 
โครงงาน 
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ท่ี ช่ือ-ช่ือสกุลนักเรียน ช่ือรางวัลท่ีได้รับ 
2. นางสาวกนกกร เพิ่มเป่ียมทรัพย์ 
3. นางสาวทิพรดา เบิกบาน 
 
1. นางสาวกมลวรรณ เดชาพร 
2. นางสาวเบญญาภา ทัลวัลล์ิ 
3. นายศุภสัณห์ แก้วอุดม 
 
1 .นางสาวตรึงกมล วุฒิพงศ์  
2. นางสาวเมธิตา    กรุงทอง 
3. นางสาวรมยกร    ยิ้มเส้ง 
 
1. นายพัชรพล แก้วเนิน 
2. นายนคเรศ กังสุกุล 
3. นายศุภณัฐ แซ่เต้ือง 
 
1. นายธนาวุฒิ ประมวลศิลป์ 
2. นางสาวกฤตยา วิชัยดิษฐ์ 
3. นางสาวณิศานันท์ แก้วซัง 
 
1. นางสาวปิยะฎา เดชาภิบาล  
2. นางสาวสิริภาภรณ์ พัฒฉิม 
 
1. นายธัญเทพ ประทุมรัตน์ 
2. นายวีรภัทร พัฒน์ศรีเรือง 
 
1. นายกฤตย์ ทรงเดชาไกรวุฒ ิ
2. นางสาวพีรญา สิญรัตน ์

2 1. นายจตุพล สุขวิเชียร 
2. ด.ญ นภัสวรรณ โหสกุล  
3. น.ส. ปภาวรินทร์ บุญญานุพงศ์ 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติ
วิทยา ประจำปี 2563 รอบจำนวน 40ทีม 
นำเสนอรอบชิงชนะเลิศ จัดโดย  อพวช. 

3 นายวริทธิ์ธร คงหน ู นักเรียนผ่านเข้าสู่ Thailand Science Dram 
Competition 2020 องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

4 1. นายศุภณัฐ แซ่เต้ือง 
2. นายนคเรศ กังสุกุล 
3. นางสาวฐิติชญา พวงเหล่าเวช 
4. นายพัชรพล แก้วเนิน 

นักเรียนผ่านรอบชิงชนะเลิศ จำนวน 2 ทีม การ
แข่งขันโครงงานเพื่อชุมชน โดยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ตามโครงการ กล้าใหม่
...ใฝ่รู้ ป ี2563 ระดับมัธยมศึกษา 



รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2563 
 

90  
 

ท่ี ช่ือ-ช่ือสกุลนักเรียน ช่ือรางวัลท่ีได้รับ 
5. นายศุภสัณห์ แก้วอุดม 
6. นางสาวกมลวรรณ เดชาพร 
7. นางสาวเบญญาภา ทัลวัลล์ิ 
8. นายปรมัตถ์ ประแจ 

5 นายณัฐชัจจ์ ฉิมรักษ์ ตัวแทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สาขาฟิสิกส์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แข่งขันระดับชาติ 
จำนวน 1 คน 

6 1. นายธนาวุฒิ ประมวลศิลป์ 
2. นางสาวอณัฐญา บุญชะนะ 
 

ตัวแทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สาขาเคมี 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แข่งขันระดับชาติ 
จำนวน 2 คน 

7 1. นายชยณัฐ คงตรีแก้ว  
2. นายติสรณ์ แสงแพง 
 

ตัวแทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สาขาชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แข่งขันระดับชาติ 
ประจำปีการศึกษา 2562 แข่งขันในปี 2563  

8 1. นายติสรณ์ แสงแพง 
2. นางสาวจิรญาดา ข้องจิตร์ 
3. นายธนัชชา รัตนอาภากรณ์ 
4. นางสาวเนตรจันทรา ทรัพย์ล้น 

ตัวแทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สาขาชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แข่งขันระดับชาติ 
ประจำปีการศึกษา 2563 
 

9 1. น.ส.พัชราภรณ์ ดวงแก้ว                   
2. น.ส.ชาลิสา วิชิตพงศ์ 

ตัวแทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สาขาดาราศาสตร์ 
(ม.ปลาย) แข่งขันระดับชาติ มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ จำนวน 2 คน ประจำปีการศึกษา 2562 
แข่งขันในปี 2563 

10 1. นางสาวทอฝัน สุนทรากร 
2. นางสาวสุมินทร์ญา ปาละสัน 
 

ตัวแทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สาขาดาราศาสตร์ 
(ม.ปลาย) แข่งขันระดับชาติ มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ จำนวน 2 คน ประจำปีการศึกษา 2563 

11 นางสาวฐิติชญา พวงเหล่าเวช ตัวแทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สาขาคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แข่งขันระดับชาติ 
จำนวน 1 คน 

12 1. นายธนาวุฒิ ประมวลศิลป์ 
2. นางสาวปุณิกา ทรัพย์แต่ง 
 
1. นายพัชรพล แก้วเนิน 
2. นายนคเรศ กังสุกุล 
3. นายศุภณัฐ แซ่เต้ือง 
 
1. นางสาวปิยดา รักษามั่น 
2. นางสาวปาณิสรา พลจรัส 

ได้รับทุนวิจัยและเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 3 
โครงงานการประกวดโครงงานของ
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งท่ี 23 : YSC2021 
 

13 1.นายพงศกร แก้วใจดี ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนา
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ท่ี ช่ือ-ช่ือสกุลนักเรียน ช่ือรางวัลท่ีได้รับ 
2.นางสาวภาวิณี ข้างแก้ว อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(JSTP-SCB) จำนวน 2 คน 
14 1.นายอริญชย์ สุวรรณ 

2.เด็กชายชยุตพงษ์ พิบูลย์ 
3.นายณัฏฐชัย ชูจีน 
 

ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สำหรับเด็กและเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
รุ่นท่ี 23 ประจำปี พ.ศ.2563 

15 1.นายธนพฒัน์ ดวงมุสิก 
2.นายปฤณ       ภูวรกิจ 
 

รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
ม.ต้น ในงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ของสมาคม
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 
 

16 1. นายณัฐดนัย ปราชญ์นคร  
2. นายกรีฑา ชนะกาญจน ์  

รางวัลชมเชย การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ระดับ ม.ปลาย สาขากายภาพ งาน
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย 

17 1.นางสาวพิชญ์สินี รัตนพันธุ ์
2.นางสาวเพชรลดา รุ่งเรือง" 

รางวัลชมเชย การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ระดับ ม.ปลาย สาขาชีวภาพ ระดับม.ปลาย งาน
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย 

18 1.นายอริญชย์ สุววรรณ  
2.นายทนงศักดิ์  อนุรักษ์  
3.นายตนุสรณ์ เดชะบุญชนะ  
 
1.นางสาวอาทิสา ศรีอ่อน 
2.นางสาวพัชราภรณ์ ขุนพารเพิง 
3.นางสาวพิชสินี สุขแก้ว  
 
1.นายอภิสิทธิ์ ทวิชศรี  
2.นายภาณุพงศ์ เชียเช้ือ 
3.นายนนฐวุฒิ หวังดี 

เข้านำเสนอนวัตกรรมเข้าร่วมพิธีประกาศผล มอบ
รางวัลการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์สุขภาพ 
ครั้งท่ี3 ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กรุงเทพมหานคร 
จำนวน 3 โครงงาน 

19 นายพงศรกร แก้วใจดี ได้รับรางวัลลำดับท่ี 3 จากงานแข่งขันโครงการ 
Creative AI Camp 2020  โดย สำนัก
ปัญญาประดิษฐ์สร้างสรรค์ ภายใต้บริษัท ซีพี 
ออลล์ จำกัด (มหาชน) 

20 1. นายศุภกร สันทัดการ 
2. น.ส.ภัททิยา ช่วงชล 
3. นายศุภณัฐ เเซ่เต้ือง                    
4. นายณัฐชัจจ์ ฉิมรักษ์  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่มโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช และได้เป็นตัวแทนกลุ่มเข้า
แข่งขันระดับชาติต่อไป  
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ท่ี ช่ือ-ช่ือสกุลนักเรียน ช่ือรางวัลท่ีได้รับ 
5. นายพัชรพล แก้วเนิน   

21 1.นายกฤตพล เพชร์แก้วณา 
2.นางสาวทิพรดา  เบิกบาน 
 
 

 โครงการนวัตกรรมเยาวชนลดเปล่ียนโลก จัดโดย
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.)  สำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย 
จำกัด และสถาบันส่ิงแวดล้อมไทย 

22 1.นางสาวกมลวรรณ เดชาพร 
2.นางสาวเบญญาภา ทัลวัลล์ิ 
3.นายศุภสัณ แก้วอุดม 

การประกวดนวัตกรรมเพือ่ส่งเสริมการเคารพสิทธิ
มนุษยชน ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 
ใน “โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียง
ข้างสิทธิมนุษยชน”  
(Youth Standing Up for Human Rights) 

23 1. นายกฤตพล เพชร์แก้วณา 
2.นางสาวทิพรดา เบิกบาน" 
 

ชนะเลิศระดับชาติ และเป็นตัวแทนประเทศไทย
การประกวดนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
น้ำ Thailand Junior Water Prize 2020  
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ท่ี ช่ือ-ช่ือสกุลนักเรียน ช่ือรางวัลท่ีได้รับ 
1 1.นางสาวชัญญา เหมือนจันทร์   

2.นายกรีฑา ชนะกาญจน ์
เหรียญเงิน การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก
ระดับชาติ ครั้งท่ี 3 

2 
3.นายเดชณรงค์ มาธรรม 

เหรียญทองแดง การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก
ระดับชาติ ครั้งท่ี 3 

 
ระดับนานาชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ท่ี ช่ือ-ช่ือสกุลนักเรียน ช่ือรางวัลท่ีได้รับ 
1 1.นายกฤตพล เพชร์แก้วณา 

2.นางสาวทิพรดา เบิกบาน 
 

ชนะเลิศระดับชาติ และเป็นตัวแทนประเทศไทย
การประกวดนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
น้ำ Thailand Junior Water Prize 2020  

2 1. นายอติชาต อุปการสังข์ 
2. นายจิรภัทร เข่ือนเพชร 
3. นายคุณัชญ์ จุลษร 
4. นายปรมัตถ์ ประแจ 
5. นายศุภกร สันทัดการ 
6. นายศุภสัณห์ แก้วอุดม 
7. นายวริทธิ์ธร คงหน ู

นำเสนอโครงการ Young Inventors Challenge 
2020 ณ ประเทศมาเลเซีย 
วันท่ี  1 – 3  พฤศจิกายน  2563  จำนวน 2 
โครงงาน   แข่งในรูปแบบออนไลน์  

3 1.นางสาวปาณิสรา พลจรัส ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับนานาชาติ 
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ท่ี ช่ือ-ช่ือสกุลนักเรียน ช่ือรางวัลท่ีได้รับ 
2.นางสาวปิยธิดา รักษามั่น 
3.นางสาวภัทรพร บุญสนอง 
4.นางสาวสุชญา ปานช่วย 

International Invention, Innovation & 
Technology Exhibition  จำนวน 1 โครงงาน 
วันท่ี 20 - 21 พฤศจิกายน  2563 ITEX’13  
ประเทศมาเลเซีย แข่งในรูปแบบออนไลน์ 

4 1. นางสาวกนกพิชญ์ สระวัง 
2. นางสาวเตชินี หีตช่วย 
 

รางวัล Silver Medal and Special Award ใน
งาน 30th  International Invention, 
Innovation & Technology Exhibition, 
Malaysia จำนวน 1 รางวัล 

5 1. นายธนภัทร จันทร์แก้ว 
2. นายดนุเดช คงคาไหว 
 

รางวัล Silver Medal ในงาน 30th  
International Invention, Innovation & 
Technology Exhibition, Malaysia จำนวน 1 
รางวัล 

6 1. นายปณทรรศน์ สุขเกื้อ 
2. นายเดชณรงค์ มาธรรม 
 

รางวัล Bronze Medal ในการประกวด 30th  
International Invention, Innovation & 
Technology Exhibition, Malaysia จำนวน 1 
รางวัล 

7 1.นางสาวนาถชนก  ขำณรงค์ 
2.นางสาวอณัฐยา  บุญชนะ 
4.นางสาวพรเพ็ญทิพย์  ชัยศิริ 
5.นายคณิตพงศ์ วิรัตน์กุล 

รางวัล Silver Award ในการประกวด The 7th 
International Young Inventors Award, 
Indonesia จำนวน 2 รางวัล 

8 1. นางสาวกนกพิชญ์ สระวัง 
2. นางสาวเตชินี หีตช่วย 
3.นางสาวพิมพ์มาดา  กันตังกุล 
4.นางสาวพรเพ็ญทิพย์  ชัยศิริ 
5.นายคณิตพงศ์ วิรัตน์กุล 

รางวัล Bronze Award ในการประกวด The 7th 
International Young Inventors Award, 
Indonesia จำนวน 1 รางวัล 

9 1.นายกฤตพล เพชร์แก้วณา 
2.นางสาวทิพรดา  เบิกบาน 
 

รางวัล Gold Award ในการประกวด The 7th 
International Young Inventors Award, 
Indonesia จำนวน 1 รางวัล 

10 1.นายกฤตพล เพชร์แก้วณา 
2.นางสาวทิพรดา  เบิกบาน 
 

"รางวัล Special Award Special Award ในการ
ประกวด Japan-Thailand Research 
Presentation   
by Science High School Students 
(KAGAYAKI AWARD)" 

11 1.นายกฤตพล เพชร์แก้วณา 
2.นางสาวทิพรดา  เบิกบาน 

เข้ารอบสุดท้าย Stockholm Junior Water 
Prize 2020 ณ ประเทศสวีเดน 

12 
 

1.นายกฤตพล เพชร์แก้วณา 
2.นางสาวทิพรดา  เบิกบาน 

เข้าร่วมนำเสนอโครงงาน ในงาน 2020 GLOBE 
International Virtual Science Symposium 
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ท่ี ช่ือ-ช่ือสกุลนักเรียน ช่ือรางวัลท่ีได้รับ 
 
1. นางสาวกมลวรรณ เดชาพร           
2. นางสาวเบญญาภา ทัลวัลล์ิ 
3. นายศุภสัณ แก้วอุดม 

จำนวน 2 โครงงาน 
 

13 1.นายพงศ์ภัค  การวินพฤติ 
2.นายยุทธพิชัย เอียดทุ่ม 
3.นางสาวฐิติรัตน์  จันทร 

รางวัล Finalist ในการประกวด Regeneron 
International Science and Engineering Fair 
2020 

14 1.นายกฤตพล เพชร์แก้วณา 
2.นางสาวทิพรดา  เบิกบาน 
 

รางวัล Gold Award, First Prize ในการประกวด 
The 1st International Conference for 
Student in Science and Innovation 

15 1. นาย พัชรพล แก้วเนิน                
2. นายนนฐวุฒิ หวังดี                         
3. นายภาณุพงศ์ เชียเช้ือ 

รางวัล Bronze Award ในการประกวด The 1st 
International Conference for Student in 
Science and Innovation 

16 
 

1. นายศุภสัณห์ แก้วอุดม                    
2. นางสาวเบญญาภา  ทัลวัลล์ิ            
3. นางสาวกมลวรรณ เดชาพร   

รางวัล Silver Award ในการประกวด The 1st 
International Conference for Student in 
Science and Innovation 

17 1.นายกฤตพล เพชร์แก้วณา 
2.นางสาวทิพรดา  เบิกบาน 
 

รางวัล Best Innovation Award in Material 
Science ในการประกวด The 4th KVIS 
Invitational Science Fair (4th KVIS ISF) 

18 1. นางสาวจิณต์จุฑา  จินสกุล 
2. นางสาวนภัสสร  ฟองมณี 
 
1. นางสาวภัทรพร  บุญสนอง 
2. นางสาวสุชญา ปานช่วย 

เข้าร่วมการนำเสนอโครงงาน ในงาน 2021 
GLOBE International Virtual Science 
Symposium จำนวน 2 โครงงาน 
 

19 1.นายธนาวุฒิ ประมวลศิลป์ 
2.นางสาวปุณิกา ทรัพย์แต่ง 
 
1.นางสาวกมลวรรณ เดชาพร  
2.นางสาวเบญญาภา ทัลวัลล์ิ 

เข้าร่วมการนำเสนอโครงงาน ในงาน Science 
Research Presentation Day, Nara 
Prefectural Seisho High School, Japan 
จำนวน 2 โครงงาน 

20 1.นายกฤตพล เพชร์แก้วณา 
2.นางสาวทิพรดา  เบิกบาน 
 

เข้าร่วมนำเสนอโครงงานในงาน Thailand 
International Science Fair 2021 
(TISF2021) 

21 1. นางสาวกมลวรรณ เดชาพร            
2. นางสาวเบญญาภา ทัลวัลล์ิ 
3. นายศุภสัณ  แก้วอุดม 

รางวัล Bronze Award ในการประกวด YOUNG 
INVENTORS CHALLENGE (YIC) 

22 1.นายกฤตพล เพชร์แก้วณา 
2.นางสาวทิพรดา  เบิกบาน 

เข้าร่วมนำเสนอ Thailand-Japan Science 
Fair2020 



รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2563 
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แหล่งข้อมูล 

 

สารวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
http://www.pccnst.ac.th/pcshsnst/?cat=8 
 

 

Science & Technology Team PCSHS.NST 
https://www.facebook.com/groups/342703912520569 
 

 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
http://www.pccnst.ac.th/pcshsnst/ 
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