-๑-

แผนยุทธศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖4 “ห้าปีแห่งการพัฒนาสู่สถานศึกษาในกากับ”

วิสัยทัศน์
เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาสาหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ทั้งในระดับ ชั้น มัธ ยมศึ กษาตอนต้น และตอนปลาย ในลั กษณะโรงเรียนประจาให้ มีคุณภาพและมาตรฐาน
ทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนาของนานาชาติ

พันธกิจ
๑. ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า วิจัยพัฒนา และร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งใน
และต่ างประเทศเพื่ อดาเนิ น การบริ ห าร และจั ดการศึกษา ที่ มุ่งเน้นความเป็นเลิ ศ ด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ในลักษณะของโรงเรียนประจา
๒. พัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไปสู่ความเป็นนักวิจัยนัก
ประดิษฐ์ นักคิดค้น ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้มีความสามารถเทียบเคี ยงกับนักเรียน
ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนาของนานาชาติ
๓. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีทักษะชีวิต มีสุขภาพพลานามัยที่ดี
มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิทยาศาสตร์ มุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและ
ธรรมชาติ
๔. พัฒนาผู้เรียนให้สามารถสร้างองค์ความรู้ด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้กับ
ประเทศชาติและสังคมไทย
๕. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ เพื่อนาไปสู่การสร้างสังคม
แห่งคุณภาพและแข่งขันได้ เป็นสังคมที่ยั่งยืนพอเพียง มีความสมานฉันท์เอื้ออาทรต่อกัน
๖. จัดการศึกษาเพื่อกระจายโอกาสให้กับผู้มีความสามารถพิเศษในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน เพื่อ
เป็นการเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนกลุ่มด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์

-๒อุดมการณ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) มีอุดมการณ์เพื่อ
มุ่งส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ดังนี้
๑. เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหนักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความเป็นผู้นา
๒. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้ง
ในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนาของนานาชาติ
๓. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น
และนักพัฒนาที่ดีด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับเดียวกันกับนักเรียนของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนาของนานาชาติ
๔. รักการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการเขียน รักการค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มีความรอบรู้
รู้รอบและสามารถบูรณาการความรู้ได้
๕. มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนาของนานาชาติ
๖. มีจิตสานึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความเข้าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์ของ
ชาติ มีความรักและความภาคภูมิใจในชาติบ้านเมืองและท้องถิ่น เป็นพลเมืองดียึดมั่นในการ
ปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
๗. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย และภูมิ
ปัญญาไทย ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘. มีจิตมุ่งมั่นที่จะทาประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ต้องการตอบแทนบ้านเมืองตามความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง
๙. มีสุขภาพอนามัยที่ดี รักการออกกาลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งทั้งกายและใจ

-๓เป้าประสงค์
ข้ อ ๑ พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และมาตรฐานโรงเรี ย น
วิทยาศาสตร์
ข้อ ๒ พั ฒ นาครู และบุ คลากรทางการศึกษาสู่ ความเป็นครูมื ออาชีพ และได้รับการส่ งเสริมให้ มี
วิทยฐานะที่สูงขึ้น
ข้อ ๓ สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
มาตรฐานโรงเรียนวิทยาศาสตร์และได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
ข้อ ๔ สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
มาตรฐานโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ข้อ ๕ สถานศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา และกระจายโอกาสให้นักเรียนกลุ่มด้อยโอกาสและขาด
แคลนทุนทรัพย์ในเขตพื้นที่บริการ
อัตลักษณ์
ความรู้ดี มีกระบวนการคิด จิตอาสา

เอกลักษณ์
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ คุณภาพสู่สากล

-๔-

กลยุทธ์กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อที่ 1
ข้อที่ 2
ข้อที่ 3
ข้อที่ 4
ข้อที่ 5
ข้อที่ 6

หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
การผลิตและพัฒนาครู
การทดสอบการประเมินการประกันคุณภาพ
การผลิตพัฒนากาลังคนและงานวิจัย
ICT เพื่อการศึกษา
การบริหารจัดการ

กลยุทธ์สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท
ข้อที่ 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสใน
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ
ข้อที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้อที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

กลยุทธ์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12
นครศรีธรรมราช – พัทลุง
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามมาตรฐานสากล เพื่อสู่ความ
เป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมจิตสาธารณะความสานึกในความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ตามแนวทางระบบประชาธิปไตย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสนับสนุนส่งเสริมด้านวิทยฐานะให้สูงขึ้น
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตาม
มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นองค์กรคุณภาพ โดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการ

-๕-

กลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพสู่
มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาครูงานการสอนและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานสนับสนุนการเรียนการ
สอน
กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และกระจายโอกาสทาง
การศึกษาให้กับผู้มีความสามารถพิเศษซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์
กลยุทธ์ที่ ๔ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย จิตสาธารณะ และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

-๖-

กลยุทธ์ที่ ๑
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพสู่
มาตรฐานสากล
เป้าประสงค์
ข้ อ ๑ พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และมาตรฐานโรงเรี ย น
วิทยาศาสตร์
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)
มาตรการที่ ๑ ปรั บหลักสูต รให้ สอดคล้องกับพัน ธกิจ เป้า หมาย
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 2564
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ และมีการ บูรณาการ ระหว่างศาสตร์
95
96
98
99
100
ตัวบ่งชี้
๑.๑ โรงเรียนมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาชาติ พันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ส่งเสริม
ความเป็นผู้นา และมีหลักคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
๑.๒ หลักสูตรมีเนื้อหาครอบคลุมทุกศาสตร์ที่จาเป็นสาหรับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระดับชาติ
๑.๓ หลักสูตรมีการบูรณาการระหว่างสาระต่างๆ ในวิทยาศาสตร์และระหว่างวิทยาศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ
๑.๔ หลักสูตรประกอบด้วยรายวิชาทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ขั้นสูง (Advanced Course) และ
รายวิชาเรียนล่วงหน้า (Advanced Placement Course) สาหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ประกอบด้วยรายวิชาเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑.๕ มีเอกสารประกอบการสอนครบทุกรายวิชา
กลุ่มงานรับผิดชอบหลัก
กลุ่มบริหารวิชาการ
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)
มาตรการที่ ๒ พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยเน้น
การใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 2564
ของเนื้อหาวิชาและผู้เรียน
94
95
97
99
100
ตัวบ่งชี้
๒.๑ โรงเรียนเน้นการจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนมีการทางานร่วมกัน
๒.๒ โรงเรียนเน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่หลากหลาย เป็นเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
๒.๓ โรงเรียนจัดให้มีการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กลุ่มงานรับผิดชอบหลัก
กลุ่มบริหารวิชาการ

-๗ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)
มาตรการที่ ๓ พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผล
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 2564
การทดสอบระดับชาติอยู่ในระดับสูง
94
96
97
98
100
ตัวบ่งชี้
๓.๑ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายบุคคลไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ และผลสัมฤทธิ์โดยภาพรวมของ
โรงเรียนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓.๕๐
๓.๒ ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 8๐ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ผู้เรียน
เข้าสอบ
๓.๓ ผู้เรีย นมีผ ลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่ มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใน
ระดับสูง
๓.๔ ผู้เรียนมีผลงานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพและได้รับการเผยแพร่ในระดับภาค/
ระดับชาติ นานาชาติ
กลุ่มงานรับผิดชอบหลัก
กลุ่มบริหารวิชาการ
มาตรการที่ ๔ โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย มีค รุภัณฑ์และ
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)
อุ ป กรณ์ พื้ น ฐานที่ ค รบถ้ ว น และ สภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 2564
100 100 100 100 100
ปฏิบัติการ และการทาวิจัย (98)
ตัวบ่งชี้
๔.๑ โรงเรียนมีจานวนห้องปฏิบัติการที่สมบูรณ์และเพียงพอ
๔.๒ โรงเรียนจัดให้มีครุภัณฑ์/อุปกรณ์พื้นฐานในห้องปฏิบัติการที่เพียงพอสอดคล้องกับหลักสูตรและพร้อมใช้งาน
๔.๓ โรงเรียนมีระบบการจัดการวัสดุห้องปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ
๔.๔ โรงเรียนมีระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
๔.๕ สภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการเอื้อต่อการปฏิบัติการและการทาวิจัย
กลุ่มงานรับผิดชอบหลัก
กลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มบริหารทั่วไป

-๘มาตรการที่ ๕ ปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนการสอน และการทางาน

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 2564
95
96
97
98
98

ตัวบ่งชี้
๕.๑ โรงเรียนจัดให้มีสถานที่ และอุปกรณ์สาหรับทางานหรือศึกษาด้วยตนเอง
๕.๒ โรงเรียนมีสถานทีแ่ ละอุปกรณ์สาหรับเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และกีฬาที่เหมาะสมกับจานวนผู้เรียน
๕.3 โรงเรียนมีอาคารสานักงานและอุปกรณ์ ห้องทางานสาหรับครูและบุคลากรเพียงพอ
๕.4 โรงเรียนมีห้องประชุมที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมและการใช้งานที่เพียงพอ
5.5 โรงเรียนมีการจัดภูมิทัศน์ให้สวยงาม สะอาด มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้สอดคล้องกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
กลุ่มงานรับผิดชอบหลัก
กลุ่มบริหารทั่วไป
มาตรการที่ ๖ ปรับปรุงที่พักอาศัยที่สะอาด ปลอดภัย และมีสิ่ง
อานวยความสะดวกในการพักอาศัย

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 2564
98
99
100 100 100

ตัวบ่งชี้
๖.๑ โรงเรียนมีที่พักอาศัยที่สะอาดและปลอดภัยสาหรับนักเรียนประจา
๖.๒ โรงเรียนจัดห้องพักสาหรับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลนักเรียน
๖.๓ โรงเรียนมีสิ่งอานวยความสะดวกในการพักอาศัย
๖.๔ โรงเรียนปรับปรุงสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ และบริเวณที่พักอาศัย
กลุ่มงานรับผิดชอบหลัก
กลุ่มบริหารทั่วไปและกลุ่มบริหารงานนักเรียนประจา
มาตรการที่ ๗ ปรับปรุงโรงอาหาร ห้องพยาบาล ห้องน้า และ
สถานที่ออกกาลังกายที่เพียงพอ

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 2564
95
96
97
98
98

ตัวบ่งชี้
๗.๑ โรงเรียนมีโรงอาหาร ร้านค้าสวัสดิการที่สะอาดและเพียงพอ
๗.๒ โรงเรียนมีเรือนพยาบาลเพื่อให้บริการทางการแพทย์และปฐมพยาบาล
๗.๓ โรงเรียนจัดให้มีการดูแลรักษาห้องน้าให้สะอาดอยู่เสมอ และพร้อมใช้งาน
๗.๔ โรงเรียนมีสถานที่ออกกาลังกายที่เหมาะสมและเพียงพอ
กลุ่มงานรับผิดชอบหลัก
กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารทั่วไปและกลุ่มบริหารงานนักเรียนประจา

-๙-

มาตรการที่ ๘ พัฒนาห้องสมุดให้ทันสมัย มีหนังสือและสื่อการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย และเพียงพอ

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 2564
98
100 100 100 100

ตัวบ่งชี้
๘.๑ ห้องสมุดมีหนังสือ ตาราวิชาการ และสื่อการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรและความต้องการอย่างเพียงพอ
๘.๒ ห้องสมุดมีฐานข้อมูล ระบบสืบค้น และเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ
๘.๓ จัดบรรยากาศห้องสมุดเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลก
กลุ่มงานรับผิดชอบหลัก
กลุ่มบริหารวิชาการ
มาตรการที่ ๙ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)
สูง ทันสมัย และเพียงพอต่อการใช้งาน และมีการบริหารจัดการที่มี ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 2564
96
97
98
100 100
ประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้
๙.๑ โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูง ทันสมัย และเพียงพอต่อการใช้งาน
๙.๒ โรงเรียนมีการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
กลุ่มงานรับผิดชอบหลัก
กลุ่มอานวยการและกลุ่มบริหารวิชาการ
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)
มาตรการที่ ๑๐ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการที่
เน้ น องค์ค วามรู้ ทั กษะและกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์ สู่ก าร ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 2564
พัฒนาคุณภาพชีวิต ของตนเอง ครอบครัว และชุมชน
94
95
96
97
98
ตัวบ่งชี้
๑๐.๑ ผู้เรียนมีทักษะและความชานาญในการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
๑๐.๒ ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการฝึกงานหรือทางานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์/นักวิจัย
๑๐.๓ ผู้เรียนมีความสามารถในการทางานอย่างเป็นระบบ
กลุ่มงานรับผิดชอบหลัก
กลุ่มบริหารวิชาการ

-๑๐มาตรการที่ ๑๑ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย พัฒนาทักษะ
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)
ชีวิต การเป็นผู้นา ตามความถนัด ความสามารถพิเศษ และมี จิต ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 2564
95
96
97
98
98
สาธารณะ
ตัวบ่งชี้
๑๑.๑ โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นผู้นาทางด้านวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน
๑๑.๒ โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความถนัดและความสามารถพิเศษของผู้เรียน
๑๑.๓ โรงเรี ย นจั ด กิจ กรรมส่ ง เสริ ม การน าความรู้ท างวิ ท ยาศาสตร์ ไปใช้แ ก้ ปัญ หาในสั ง คม หรือ สร้า งผล งานทาง
วิทยาศาสตร์
๑๑.๔ โรงเรียนมีกิจกรรมหลากหลายทั้งในโรงเรียน นอกโรงเรียน และต่างประเทศเพื่อพัฒนาทักษะการทางาน ทักษะ
ชีวิต และความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
กลุ่มงานรับผิดชอบหลัก
กลุ่มบริหารวิชาการ
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)
มาตรการที่ ๑๒ ส่งเสริมให้ผู้เรี ยนมีจรรยานักวิทยาศาสตร์ และ
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 2564
เจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์
95
98
99
100 100
ตัวบ่งชี้
๑๒.๑ ผู้เรียนมีจรรยานักวิทยาศาสตร์
๑๒.๒ ผู้เรียนมีความชื่นชมและมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลงานด้านวิทยาศาสตร์
กลุ่มงานรับผิดชอบหลัก
กลุ่มบริหารวิชาการ

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)
มาตรการที่ ๑๓ ส่ ง เสริ ม การแสวงหาความรู้ และเสริ ม สร้ า ง
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 2564
ประสบการณ์สู่มาตรฐานสากล
94
96
98
98
98
ตัวบ่งชี้
๑๓.๑ ครูได้รับการพัฒนาทางวิชาการและการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
๑๓.๒ ครูแสวงหาความรู้/เพิ่มพูนประสบการณ์ของตนเองอยู่เสมอ
๑๓.๓ ครูมีการวัดผล/ประเมินผลตลอดเวลา
กลุ่มงานรับผิดชอบหลัก
กลุ่มบริหารวิชาการ

-๑๑ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)
มาตรการที่ ๑๔ พั ฒนาผู้ เ รี ย นให้ มีค วามรู้ ค วามสามารถในการ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 2564
สื่อสารอย่างน้อย ๒ ภาษา
80
85
88
90
92
ตัวบ่งชี้
๑๔.๑ ผู้เรียนใช้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่นๆ ในการสื่อสารได้ดี
๑๔.๒ ผู้เรียนสามารถสอบผ่านการวัดระดับความสามารถทางภาษาจากสถาบันที่ได้รับการรับรองหรือจากสถาบัน
นานาชาติ
กลุ่มงานรับผิดชอบหลัก
กลุ่มบริหารวิชาการ

-๑๒-

กลยุทธ์ที่ ๒
การพัฒนาครูงานการสอนและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานสนับสนุนการเรียน
การสอน
เป้าประสงค์
ข้อ ๒ พัฒ นาครู และบุ คลากรทางการศึ กษาสู่ ความเป็นครูมือ อาชี พ และได้รับ การส่ งเสริม ให้ มี
วิทยฐานะที่สูงขึ้น
มาตรการที่ ๑ ครูผู้สอนได้ รั บการส่งเสริ มและพัฒนาความรู้ทาง
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)
วิชาการตรงตามวุฒิและสาขาวิชาที่สอนเหมาะกับการสอนนักเรียน ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 2564
95
98
100 100 100
ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ตัวบ่งชี้
๑.๑ จานวนครูที่มีผลการประเมินการสอนในระดับดีขึ้นไป
กลุ่มงานรับผิดชอบหลัก
กลุ่มบริหารวิชาการ
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)
มาตรการที่ ๒ ครูผู้สอนได้รับการพัฒนากระบวนวิธีจัดกิจกรรมการ
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 2564
เรียนการสอนและ การประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
95
97
100 100 100
ตัวบ่งชี้
๒.๑ จานวนครูทมี่ ีผลการประเมินกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับดีขึ้นไป
กลุ่มงานรับผิดชอบหลัก
กลุ่มบริหารวิชาการ
มาตรการที่ 3 ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)
พัฒ นาผู้ เ รี ย นสอดคล้ อ งกับ เป้ า หมายในการพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 2564
95
97
100 100 100
นักเรียน
ตัวบ่งชี้
๓.๑ จานวนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะตามจุดมุ่งหมายเฉพาะของกิจกรรมในระดับดีขึ้น
ไป
กลุ่มงานรับผิดชอบหลัก
กลุ่มบริหารวิชาการ

-๑๓ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)
มาตรการที่ ๔ ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษ
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 2564
ในการสื่อสาร
75
77
80
83
85
ตัวบ่งชี้
๔.๑ จานวนครูที่มีผลการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารก้าวหน้าขึ้นในระดับดีขึ้นไป
กลุ่มงานรับผิดชอบหลัก
กลุ่มบริหารวิชาการ
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)
มาตรการที่ ๕ บุคลากรงานสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการ
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 2564
พัฒนาทักษะในการทางานตามภารกิจ
95
97
100 100 100
ตัวบ่งชี้
๕.๑ จานวนบุคลากรงานสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีผลการประเมินการทางานภารกิจในระดับดีขึ้นไป
กลุ่มงานรับผิดชอบหลัก
กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารงบประมาณ และกลุ่มอานวยการ
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)
มาตรการที่ ๖ ครูหอพักได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการ
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 2564
จัดการเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในหอพักของนักเรียน
95
97
100 100 100
ตัวบ่งชี้
๖.๑ จานวนครูหอพักที่มีผลประเมินการทางานด้านการจัดการหอพักนักเรียนในระดับดีขึ้นไป
๖.๒ จานวนนักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้ชีวิตในหอพักในระดับมาก
6.3 จานวนครูหอพักที่ได้รับการอบรมสัมมนาในการพัฒนาศักยภาพครูหอพัก
กลุ่มงานรับผิดชอบหลัก
กลุ่มบริหารงานนักเรียนประจา

-๑๔ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)
มาตรการที่ ๗ บุ ค ลากรงานสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนและครู
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 2564
หอพักได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
75
77
80
83
85
ตัวบ่งชี้
๗.๑ จานวนบุคลากรงานสนับสนุนการเรียนการสอนและครูหอพักได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร ก้าวหน้าในระดับดีขึ้นไป
กลุ่มงานรับผิดชอบหลัก
ทุกกลุ่มบริหาร
มาตรการที่ 8 พัฒนาครูและบุคลากรตามเกณฑ์ มาตรฐานวิชาชีพ
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)
ส่งเสริม จัดทาผลงานทางวิชาการและงานวิจัยสู่ความเป็นครูมือ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 2564
95
97
98
98
100
อาชีพ
ตัวบ่งชี้
8.๑ ครูมีมาตรฐานตามเกณฑ์วิชาชีพ
8.๒ ครูมีผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย ซึ่งเป็นยอมรับในระดับภาค /ระดับชาติ
8.3 ครูได้รับการพัฒนาและเลื่อนวิทยฐานะเพิ่มขึ้น
กลุ่มงานรับผิดชอบหลัก
กลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มอานวยการ
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)
มาตรการที่ 9 ส่งเสริมให้ครูยึดมั่นในจรรยาบรรณครูมีเจตคติที่ดีต่อ
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 2564
วิชาชีพและวิทยาศาสตร์
98
100 100 100 100
ตัวบ่งชี้
9.๑ ครูมีคุณลักษณะที่ดี มีความมุ่งมั่นเสียสละ มีคุณธรรม จริยธรรม
9.๒ ครูประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
9.๓ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและงานด้านวิทยาศาสตร์
กลุ่มงานรับผิดชอบหลัก
กลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มอานวยการ

-๑๕-

กลยุทธ์ที่ ๓
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพ และกระจายโอกาสทาง
การศึกษาให้กับผู้มีความสามารถพิเศษซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์
เป้าประสงค์
ข้อ ๓ สถานศึ ก ษาจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานได้ คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และ
มาตรฐานโรงเรียนวิทยาศาสตร์และได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก
ข้อ ๔ สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
มาตรฐานโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ข้อ ๕ สถานศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา และกระจายโอกาสให้นักเรียนกลุ่มด้อยโอกาสและขาด
แคลนทุนทรัพย์ในเขตพื้นที่บริการ
มาตรการที่ ๑ ปรับระบบโครงสร้างการบริหารที่มีประสิทธิภาพโดย
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)
ใช้หลักธรรมมาภิบาล สู่ความเป็นโรงเรียนนิติบุคคลในกากับของรัฐ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 2564
95
96
97
98
100
หรือองค์การมหาชน
ตัวบ่งชี้
๑.๑ โรงเรียนมีระเบียบบริหารโรงเรียนตามรูปแบบองค์การมหาชนโดยเน้นการบริหารงานแบบมีส่วน
ร่วมและกระจายอานาจ
๑.๒ โรงเรียนมีการรายงานผลการดาเนินงานต่อบุคลากรภายในโรงเรียน หน่วยงานต้นสังกัด และ
สาธารณชน
๑.๓ โรงเรียนมีการเผยแพร่นโยบายการบริหารงานให้รับทราบทั่วทั้งองค์กรและระดับสากล
๑.๔ โรงเรีย นกาหนดระบบประกันคุณภาพที่สามารถนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศเทียบเคียงโรงเรียนวิทยาศาสตร์
นานาชาติ
๑.๕ โรงเรียนมีการส่งเสริมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อมที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล
๑.๖ โรงเรียนมีการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
๑.๗ โรงเรียนมีระบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารโรงเรียน
๑.๘ โรงเรียนมีความร่วมมือกับแหล่งเรียนรู้และหน่วยงานภายนอกในการจัดกิจกรรมในหลักสูตร และนอก
หลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
๑.๙ โรงเรียนมีการบริหารด้านบุคลากรอย่างอิสระ และคล่องตัวโดยสามารถกาหนดอัตรากาลัง สรรหา บรรจุ
จัดจ้าง ส่งเสริม และพัฒนา

-๑๖มาตรการที่ ๑ ปรับระบบโครงสร้างการบริหารที่มีประสิทธิภาพโดย
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)
ใช้หลักธรรมมาภิบาล สู่ความเป็นโรงเรียนนิติบุคคลในกากับของรัฐ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 2564
95
96
97
98
100
หรือองค์การมหาชน
กลุ่มงานรับผิดชอบหลัก
กลุ่มอานวยการและกลุ่มบริหารทั่วไป
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)
มาตรการที่ ๒ ฝ่ายบริหารโรงเรียน มีคุณวุฒิความรู้ ความสามารถ
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 2564
และมีประสบการณ์การบริหารงานโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ
100 100 100 100 100
ตัวบ่งชี้
๒.๑ ฝ่ายบริหารมีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการบริหาร มีวิสัยทัศน์ และสามารถนาโรงเรียนสู่
มาตรฐานสากล
๒.๒ ฝ่ายบริหารมีความเป็นผู้นาทางวิชาการมีผลงานปรากฏเป็นที่ยอมรับ
๒.๓ โรงเรียนมีระบบในการได้มาซึ่งฝ่ายบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
๒.๔ โรงเรียนมีการประเมินฝ่ายบริหาร
กลุ่มงานรับผิดชอบหลัก
กลุ่มอานวยการ
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)
มาตรการที่ ๓ พัฒนาระบบการจัดทางบประมาณที่สอดคล้องกับ
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 2564
นโยบายและเป้าหมายของโรงเรียน
96
97
98
99
100
ตัวบ่งชี้
๓.๑ โรงเรียนมีระบบการจัดทาแผนงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการดาเนินการด้านงบประมาณ
๓.2 โรงเรียนมีระบบงบประมาณที่มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้
๓.๓ โรงเรียนมีระบบการบริหารด้านการเงิน บัญชี และพัสดุด้วยโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์
๓.๔ โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน
กลุ่มงานรับผิดชอบหลัก
กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารทั่วไปและกลุ่มอานวยการ

-๑๗ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)
มาตรการที่ ๔ พั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ มี
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 2564
ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
95
96
97
100 100
ตัวบ่งชี้
๔.๑ โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา มีคณะทางานโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย
๔.๒ โรงเรียนได้พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและรายงานผลการประเมิน
กลุ่มงานรับผิดชอบหลัก
ทุกกลุ่มบริหาร
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)
มาตรการที่ ๕ ส่งเสริ มให้ชุมชนมีส่วนร่ ว มในการจัดและพัฒนา
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 2564
การศึกษาของโรงเรียน
95
97
100 100 100
ตัวบ่งชี้
๕.๑ โรงเรียนมีระบบและกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
๕.๒ โรงเรียนมีกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
กลุ่มงานรับผิดชอบหลัก
กลุ่มอานวยการ

-๑๘-

กลยุทธ์ที่ ๔
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย จิตสาธารณะ และวิถชี ีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์
ข้ อ ๑ พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และมาตรฐานโรงเรี ย น
วิทยาศาสตร์
ข้อ ๒ พัฒ นาครู และบุ คลากรทางการศึ กษาสู่ ความเป็นครูมือ อาชี พ และได้รับ การส่ งเสริม ให้ มี
วิทยฐานะที่สูงขึ้น
จุดเน้น
นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับอัตลักษณ์
มาตรการที่ ๑ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)
มีบุคลิกภาพ โดยบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ สาหรับนักเรียนโรงเรียนจุฬา ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 2564
95
96
97
98
98
ภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช
ตัวบ่งชี้
๑.๑ ผู้เรียนมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน
๑.๒ ผู้เรียนเป็นคนดี จิตผ่องใส แต่งกายดี วจีงาม
๑.๓ ผู้เรียนรู้จักประหยัด ใช้ทรัพย์สินของส่วนตน และส่วนรวมคุ้มค่า ภาคภูมิใจในความเป็นไทย
๑.๔ ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน และการคิดวิเคราะห์
๑.๕ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้
กลุ่มงานรับผิดชอบหลัก
กลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มบริหารงานนักเรียนประจา

-๑๙ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)
มาตรการที่ ๒ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่รักการเรียนรู้ มีทักษะ ในการ
แสวงหาความรู้ พัฒนาตนเองอย่า งต่ อ เนื่อง มีสุน ทรี ยภาพ ด้า น ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 2564
95
96
97
98
98
ศิลปะดนตรี กีฬาและมีทักษะชีวิตที่ดี
ตัวบ่งชี้
๒.๑ ผู้เรียนมีนิสัยรักการเรียน
๒.๒ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้
๒.๓ ผู้เรียนสนใจ/เข้าร่วมกิจกรรม/สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
๒.๔ ผู้เรียนมีสุขนิสัยสามารถดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข
๒.๕ ผู้เรียนมีสุขภาพกายที่ดีสามารถดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข
๒.๖ ผู้เรียนมีสุขภาพจิตดี สามารถดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข
กลุ่มงานรับผิดชอบหลัก
กลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มบริหารงานนักเรียนประจา
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)
มาตรการที่ ๓ ส่งเสริมให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามี
จิตสานึกความเป็นไทยและมีความสามารถในการปรับตัวในสังคม ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 2564
95
96
97
98
98
พหุวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้
๓.๑ ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
๓.๒ ผู้เรียนและบุคลากรมีความสานึกในความเป็นไทย
๓.๓ ผู้เรียน และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม
๓.๔ ผู้เรียน และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
๓.๕ โรงเรียนจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มงานรับผิดชอบหลัก
กลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มบริหารทั่วไป

