
กรอบวสิยัทศัน์การพฒันา 

โรงเรยีนวทิยาศาสตรจ์ุฬาภรณราชวทิยาลยั นครศรธีรรมราช 

สันติ  นาด ี
ผู้อ านวยการโรงเรียนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลยั นครศรีธรรมราช 



๑. กรอบแนวคดิ 
  การนอ้มน าพระราโชบายดา้นการศึกษา ของสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรัชกาล   
ท่ี ๑๐ ท่ีครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนควรทราบและถือปฏิบติั มุ่งสร้าง
พ้ืนฐานใหผู้เ้รียน ๔ ดา้นดงัน้ีคือ ๑) มีทศันคติท่ีถูกตอ้งต่อบา้นเมือง ๒) มีพ้ืนฐาน
ชีวติท่ีมัน่คง ๓) มีงานท า มีอาชีพ และ ๔) เป็นพลเมืองดี “เห็นอะไรท่ีจะท าเพื่อ
บา้นเมืองได ้กต็อ้งท า” เพ่ือใหป้ระเทศมีความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื เป็นประเทศ
พฒันาแลว้ ดว้ยการพฒันาตามหลกัศาสตร์พระราชา รวมทั้งแปลงนโยบายตั้งแต่
ระดบักระทรวงศึกษาธิการ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สู่การปฏิบติับนพ้ืนฐานบริบทของความเป็นทอ้งถ่ิน 
ทอ้งท่ี และสถานศึกษา 



๒. ภารกจิทศิทางการพฒันาสถานศึกษา 
วสัิยทศัน์ 
               ภายในปี ๒๕๖๖ พฒันาผูเ้รียนใหมี้จิตวิทยาศาสตร์ 
สามารถสร้างนวตักรรม งานวจิยั คุณภาพการจดัการการศึกษา
เทียบเท่าโรงเรียนวทิยาศาสตร์ชั้นน าในระดบันานาชาติ 



พนัธกจิ 
๑. ส่งเสริมการศึกษาคน้ควา้ วจิยัพฒันาและร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ 
เอกชน ทั้งในและต่างประเทศเพื่อด าเนินการบริหารและจดัการศึกษาท่ีมุ่งเนน้ความเป็นเลิศ ดา้นคณิตศาสตร์ และ
วทิยาศาสตร์ในลกัษณะของโรงเรียนประจ า 
๒. พฒันาผูเ้รียนท่ีมีความสามารถพิเศษดา้นคณิตศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ไปสู่ความเป็น 
นกัวจิยั นกัประดิษฐ ์นกัคิดคน้ ดา้นคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ีใหมี้ความสามารถเทียบเคียงกบันกัเรียนของ
โรงเรียนวทิยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ 
๓. พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค ์มีทกัษะชีวติ มีสุขภาพ 
อนามยัท่ีดี มีจิตวญิญาณของความเป็นนกัวทิยาศาสตร์ มุ่งมัน่ในการพฒันาประเทศชาติ มีเจตคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมโลกและ
ธรรมชาติ 
๔. พฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถสร้างองคค์วามรู้ดา้นคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ใหก้บัประเทศชาติและสงัคมไทย 
๕. ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นบุคคลแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ เพื่อน าไปสู่การสร้าง 
สงัคมแห่งคุณภาพและแข่งขนัได ้เป็นสงัคมท่ีย ัง่ยนืพอเพียง มีความสมานฉนัทเ์อ้ืออาทรต่อกนั 
๖. จดัการศึกษาเพื่อกระจายโอกาสใหก้บัผูมี้ความสามารถพิเศษในเขตพื้นท่ีบริการของ 
โรงเรียน เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสใหก้บันกัเรียนกลุ่มดอ้ยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย ์



อุดมการณ์ 
  โรงเรียนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลยั นครศรีธรรมราช มีอุดมการณ์เพ่ือมุ่งส่งเสริมและ
พฒันานกัเรียน ดงัน้ี 
  ๑. เห็นคุณค่าของตนเอง มีวนิยัในตนเอง ปฏิบติัตามหลกัธรรมของพระพทุธศาสนาหรือศาสนา
ท่ีตนนบัถือ มีคุณธรรม จริยธรรม มีบุคลิกภาพท่ีดีและมีความเป็นผูน้ า 
  ๒. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการพ้ืนฐานดา้นคณิตศาสตร์ และวทิยาศาสตร์อยา่งลึกซ้ึง
ในระดบัเดียวกนักบันกัเรียนวทิยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ 
  ๓. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีจิตวญิญาณของการเป็นนกัวิจยั นกัประดิษฐ ์นกัคิดคน้และ
นกัพฒันาท่ีดีดา้นคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ีในระดบัเดียวกนักบันกัเรียนวทิยาศาสตร์ชั้น
น าของนานาชาติ 
  ๔. รักการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการเขียน รักการคน้ควา้อยา่งเป็นระบบ มีความรอบรู้ รู้รอบ
และสามารถบูรณาการความรู้ได ้



  ๕. มีความรู้และทกัษะในการใชภ้าษาต่างประเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพในระดบัเดียวกนักบันกัเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ 
  ๖. มีจิตส านึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความเขา้ใจและภูมิใจในประวติัศาสตร์
ของชาติ มีความรัก และความภาคภูมิใจในชาติบา้นเมืองและทอ้งถ่ิน เป็นพลเมืองดียดึมัน่ใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
  ๗. มีจิตส านึกในการอนุรักษภ์าษาไทย ศิลปวฒันธรรมไทย ประเพณีไทย และภูมิ
ปัญญาไทย ตลอดจนอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
  ๘. มีจิตมุ่งมัน่ท่ีจะท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามใหก้บัสงัคม มีความรับผดิชอบต่อ
สงัคม ตอ้งการตอบแทนบา้นเมืองตามความสามารถของตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
  ๙. มีสุขภาพอนามยัท่ีดี รักการออกก าลงักาย รู้จกัดูแลตนเองใหเ้ขม้แขง็ทั้งกายและใจ 



เป้าประสงค์  
  ขอ้ ๑ พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐาน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
  ขอ้ ๒ พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ และไดรั้บการ
ส่งเสริมใหมี้     วิทยฐานะท่ีสูงข้ึน 
  ขอ้ ๓ สถานศึกษาบริหารจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานโรงเรียนวิทยาศาสตร์และไดรั้บการรับรองจากการประเมินคุณภาพ
ทั้งภายในและภายนอก 
  ขอ้ ๔ สถานศึกษามีระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และมาตรฐานโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
  ขอ้ ๕ สถานศึกษาส่งเสริมการจดัการศึกษา และกระจายโอกาสใหน้กัเรียนกลุ่มดอ้ย
โอกาสและขาดแคลนทุนทรัพยใ์นเขตพื้นท่ีบริการ 



กลยุทธ์โรงเรียน 
  กลยทุธ์ท่ี ๑ พฒันาคุณภาพมาตรฐานการจดัการเรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้ใหมี้
คุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
  กลยทุธ์ท่ี ๒ การพฒันาครูงานการสอนและการพฒันาศกัยภาพบุคลากรงานสนบัสนุน
การเรียนการสอน 
  กลยทุธ์ท่ี ๓ การพฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ และกระจาย
โอกาสทางการศึกษาใหก้บัผูมี้ความสามารถพิเศษซ่ึงขาดแคลนทุนทรัพย ์
  กลยทุธ์ท่ี ๔ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย จิตสาธารณะ และวิถีชีวิตตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยทุธ์ท่ี ๕ สร้างการมีส่วนร่วมของผูป้กครองนกัเรียนในการจดัการศึกษาและสร้าง
ภาคีเครือข่ายดา้นการบริหารและการจดัการเรียนรู้  ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ 



๓. กรอบภารกจิของระยะเวลา  “๔ ปีแห่งการสร้างนวตักรรม งานวจิัย”  
โดยด าเนินการเป็น ๒ ระยะ ดงัน้ี 

ระยะท่ี ๑ ระหวา่งปี พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ (๒ ปี)  เป็นช่วงเวลาของการ
สานต่อและต่อยอดความส าเร็จ ดว้ยการเร่ิมตน้ ดงัน้ี 
๑. วิเคราะห์ขอ้มูลปัจจุบนั ปัญหา และความตอ้งการจ าเป็นดว้ยการสอบถาม นกัเรียน ครู บุคลากร และ
ผูป้กครอง สรุปเพื่อจดัท าเป็นฐานขอ้มูลเพื่อการพฒันา 
๒. ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยการสานต่อ และต่อยอดตามวสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์อุดมการณ์ กลยทุธ์และ
มาตรฐานโรงเรียนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลยั สู่เป้าหมายของโรงเรียน 
๓. ส่งเสริมและฝึกฝนใหน้กัเรียนรู้จกัการตั้งเป้าหมายชีวิต เป้าหมายงานอาชีพในอนาคต เพ่ือการเตรียมความ
พร้อมสู่อนาคตของตนเองอยา่งมีเป้าหมาย ดว้ยการจดัท าสมุดบนัทึกระเบียนส่วนบุคคลท่ีแสดงถึงผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน พฤติกรรม การมีจิตอาสา ดา้นคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งผลของการวดัแววดา้นอาชีพต่าง ๆ ตาม
ความถนดัและสนใจของนกัเรียน และสามารถใชใ้นการส่งต่อส าหรับการเขา้เรียนในระดบัท่ีสูงข้ึน 



๔. เร่งรัดในการแกจุ้ดอ่อนจุดท่ีควรพฒันาตามขอ้เสนอแนะจากขอ้ท่ี ๑ จากรายงานผลการ
ปฏิบติัตามภารกิจและแผนพฒันาคุณภาพในการจดัการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของ
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งงานนกัเรียนประจ า และจากรายงานผลการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report : SAR) ประจ าปี ๒๕๖๑  
๕. สนบัสนุนส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาองักฤษ ซ่ึงคน้พบ
วา่เป็นจุดอ่อนส าคญัของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช ใน
ปัจจุบนั โดยใชค้วามรู้ ความสามารถจากประสบการณ์ของการเป็นครูภาษาองักฤษ มา
เหน่ียวน ากระบวนการสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัครูผูส้อนในการจดัการเรียนรู้ใหเ้กิดการสร้าง
แรงบนัดาลใจ และความฝันของนกัเรียน จากการใชป้ระโยชน์จากการมีความรู้และทกัษะการ
ใชภ้าษาองักฤษในการเป็นนกัวิทยาศาสตร์ นกัวิจยั และอาชีพท่ีสามารถเช่ือมโยงสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดีบนพื้นฐานการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวฒันธรรมกบัสมาชิกอ่ืนทัว่โลก 



๖. สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการจดัการศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
โดยเฉพาะผูป้กครองนกัเรียน ผูเ้ช่ียวชาญใน ศาสตร์และสาขาวชิาต่าง ๆ ทั้งในระดบั
ชุมชนทอ้งถ่ิน ปราชญช์าวบา้น ภูมิปัญญา และอาจารยใ์นมหาวทิยาลยั เพ่ือการระดม
ทรัพยากร ทั้งก าลงักาย ก าลงัความคิด ก าลงัทรัพย ์เพ่ือการสนบัสนุนเสริมการเรียน
การสอนและการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย ีท่ีบูรณาการกบั
ศาสตร์สาขาวชิาอ่ืน ๆ แบบเขม้ขน้ใหก้บัผูเ้รียน บนพ้ืนฐานความเช่ือ ๒ ประการ ท่ีวา่ 
“การวจิยัและนวตักรรมเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือน โรงเรียนวทิยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลยั นครศรีธรรมราช” และผูป้กครองท่ีส่งลูกเขา้เรียนในโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลยั มีความตอ้งการดา้นคุณภาพทางวิชาการและ
คุณภาพชีวติของลูกเป็นหลกัไม่ไดห้วงัเพ่ือเรียนฟรี  



๗. พฒันางานวจิยัของผูบ้ริหาร ครู บุคลากร และนกัเรียนใหส้ามารถท าวจิยัร่วมกบั
ชุมชนทอ้งถ่ิน (ในเขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียน) ของตนเอง โดยเฉพาะ การท าวิจยั
แปรรูปผลิตภณัฑต่์าง ๆ ของชุมชนในลกัษณะของการต่อยอด สร้างหรือผลิตใหม่ 
เพ่ือใหชุ้มชนทอ้งถ่ินเห็นความส าคญัของการเรียนวทิยาศาสตร์ ส่วนนกัเรียนได้
เรียนรู้ประวติัศาสตร์ วฒันธรรมในชุมชนทอ้งถ่ินของตนเอง ใหเ้ห็นถึงวถีิชีวติ
ความเป็นอยูท่ ั้งในปัจจุบนั และอนาคต เป้าหมายสุดทา้ยโรงเรียนวทิยาศาสตร์        
จุฬาภรณราชวทิยาลยั นครศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนของชุมชนอยา่งแทจ้ริง 



๘. งานนกัเรียนประจ า ใชรู้ปแบบโรงเรียนแห่งความสุข (Happy School) จากประสบการณ์การ
บริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนกรุงหยนัวิทยาคาร และโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ มา
ประยกุตใ์ชใ้นการบริหารจดัการ “หอพกัแห่งความสุข” (Happy Dormitory) ใหน้กัเรียนอยูใ่น
หอพกัอยา่งมีความสุขเปรียบเสมือนบา้นของตนเอง ดว้ยการพฒันา 4Ps1R คือ Place พฒันา
สถานท่ี People พฒันาคน  Process พฒันากระบวนการ  Product พฒันาผลผลิต และ Result-based 
ไดผ้ลลพัธ์ท่ีสร้างความสุข โดยใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๙. การปลูกฝังบ่มเพาะคุณธรรม ปรับแต่งหลกัสูตรสถานศึกษาเพื่อสร้างบุคลิกภาพอนัดีงาม อยา่ง
เป็นระบบเหมาะสมกบันกัเรียนแต่ละระดบัชั้นบูรณาการการปลูกฝังคุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์ขา้
ไปในทุกรายวิชา  มธัยมศึกษาตอนตน้ เนน้สิทธิและหนา้ท่ีของพลเมือง ภายใตร้ะบอบ
ประชาธิปไตย ดว้ยการเคารพศกัด์ิศรีและเกียรติภูมิขิงมนุษย ์เคารพกฎหมายบา้นเมือง การ
ตดัสินใจชอบดว้ยเหตุและผล เป็นตน้ ส่วนมธัยมศึกษาตอนปลาย เนน้สิทธิและหนา้ท่ีของการเป็น
พลเมืองของโลก ดว้ยการสร้างความเขา้ใจอนัดีต่อวฒันธรรมอ่ืน ๆ สนัติภาพศึกษา มรรยาทสากล 
เป็นตน้ 



๑๐. สอดแทรกเร่ืองความโปร่งใส ยติุธรรม และป้องกนัการทุจริต ใหมี้
ในทุกมิติ ทั้งการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหาร 
๑๑. พฒันาแหล่งเรียนรู้ดา้นภาษาแห่งอนาคต (Coding) เพื่อส่งเสริมการ
สร้างนวตักรรม งานวจิยัผลิตภณัฑชุ์มชน สร้างอาชีพ สร้างงานใหก้บั
นกัเรียนท่ีสนใจ เป็นแหล่งเรียนรู้แห่งการแลกเปล่ียนเทคโนโลยี
นวตักรรมอยา่งย ัง่ยนื และ ใหเ้ป็นหอ้งวจิยัแห่งอนาคตท่ีทุก ๆ คน
สามารถเขา้มาใชพ้ื้นท่ีไดแ้ลกเปล่ียนความรู้หรือพบปะท ากิจกรรม 



ระยะที ่๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๖  
“พฒันาคุณภาพและฟูมฟักความเป็นเลิศดว้ยนวตักรรม งานวจิยั” 

๑. พฒันาต่อยอดงานวิจยัผลิตภณัฑชุ์มชนทอ้งถ่ินสู่สากลจากระยะท่ี ๑  เนน้การฝึกทกัษะให้
ผูเ้รียนคิดแบบโลกาภิวตัน์ แต่ปฏิบติัแบบชุมชน (Think globally, act locally)  

๒. จดัตั้งศูนยส์ารสนเทศงานวิจยั ดว้ยการสร้างเครือข่ายสารสนเทศเพื่อสนองความตอ้งการ
ของฝ่ายบริหาร ครู นกัเรียนและบุคลากร รวมทั้งงานวิจยัจากชุมชน 

๓. มุ่งสร้างสภาพแวดลอ้มทางการศึกษาในโรงเรียนใหมี้มาตรฐานทดัเทียมนานาประเทศ โดย
การน าเทคโนโลยกีารส่ือสารท่ีกา้วหนา้มาประยกุตใ์ชใ้หม้ากท่ีสุด รวมทั้งจดั
สภาพแวดลอ้มดา้นการจดัการเรียนรู้ใหเ้อ้ือต่อการวิจยั 



๔. ใหอิ้สรภาพการบริหารงานอยา่งเตม็ท่ีแก่ระดบัชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้ จะ
ส่งผลใหเ้กิดผลผลิต และผลลพัธ์ท่ีหลากหลายยิง่ข้ึน 
๕. สร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใหเ้อ้ือต่อการ
จดัการเรียนรู้ในโลกศตวรรษท่ี ๒๑  
๖. พฒันาหอพกันกัเรียนประจ าใหเ้ป็นสถานท่ีท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้อยา่งมีความสุข 
(Happy Dormitory)  
๗. สร้างภาคีเครือข่ายในการพฒันาการบริหาร และการจดัการเรียนการสอน
วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย ีบนพ้ืนฐานของการใชภ้าษาองักฤษเพ่ือ
การส่ือสารสู่ความเป็นเลิศในระดบัสากล 



 จากทิศทางแนวทางในการบริหารพฒันาสถานศึกษาสู่ความส าเร็จ ท่ีผา่น
กระบวนการบ่มเพาะและฟมูฟักดา้นวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย ี
ดงัท่ีกล่าวมาแลว้นั้น เพ่ือเป้าหมายของผลผลิตท่ีได ้คือ คุณภาพผูเ้รียนท่ีมี
คุณลกัษณะต่าง ๆ ท่ีตอ้งการในยคุโลกาภิวตัน์ มีจิตวทิยาศาสตร์ เป็นผูท่ี้มี
คุณธรรม จริยธรรม เป็นนกัวิทยาศาสตร์ นกัวิจยั แพทยห์รือวิชาชีพอ่ืน ๆ ท่ีมีภูมิ
ความรู้ ความสามารถ และความเป็นพลเมืองโลกความเป็นสากล ท่ีมีจิตส านึก
ของการรักบา้นรักถ่ิน และรักแผน่ดินเกิด สร้างความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนืใหก้บั
ชุมชนทอ้งถ่ินของตนเอง ประเทศไทย และสงัคมโลกในอนาคต 



ทุกขอ้ความ ทุกภารกิจท่ีกล่าวมานั้น 
จะส าเร็จได ้เม่ือพวกเราทุกคน 

พร้อมท่ีจะสานต่อ สนบัสนุน สร้างเสริม  
น าสู่การปฏิบติัทั้งในและนอกหอ้งเรียน  

ในลกัษณะของ Active Learning 
และทุกคนมีงานวิจยัของตนเอง 

และมีเป้าหมายความส าเร็จร่วมกนั 
โดย ผู้ปกครองหนุนเสริมเติมพลงัรอบด้าน 


