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ค าน า 
 

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ได้ให้ความส าคัญในการน า   
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕ และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๓  
โดยก าหนดให้สถานศึกษาด าเนินการ ๑) จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน  ๘  องค์ประกอบตาม
กฎกระทรวงฯ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาและเน้นความต่อเนื่อง ๒) จัดท ารายงาน
ประจ าปีของสถานศึกษา 3) รายงานต้นสังกัด  ๔) เผยแพร่ผลการติดตาม และผลการปฏิบัติงานที่ดี
ของสถานศึกษาต่อสาธารณชน ๕) น าผลการประเมินไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ตลอดทั้งเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

ดังนั้น  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  ได้ด าเนินการตามหลักการของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกปีการศึกษาและได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โดยใช้
ข้อมูลจากการประเมินตนเอง  ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕6๑  เสนอ
ต่อเขตพ้ืนที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง  วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลส าหรับสถานศึกษาน าไปจัดท า
แผนปฏิบัติการในปีต่อไป และเป็นฐานข้อมูลส าหรับเขตพ้ืนที่น าไปใช้ประโยชน์ รายงานหน่วยงานต้น
สังกัด ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของเขตพ้ืนที่ และเป็นฐานข้อมูลส าหรับใช้รับ
การประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การ
มหาชน) ตามล าดับต่อไป 
 ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะครูและบุคลากรทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ 
ที่ให้ความร่วมมือในการจัดท ารายงานครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี 
 

           
( นางสุวณี อ่ึงวรากร ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
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สารบัญ 
 หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร ๑ 
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐาน ๔ 

 ข้อมูลทั่วไป ๔ 

 ข้อมูลครูและบุคลากรของสถานศึกษา ๘ 

 ข้อมูลนักเรียน ๑๐ 

 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  ๑๑ 

 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)    
                     ประจ าปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ 

๑๓ 

ส่วนที่ ๓  ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
            ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๑๔ 

 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ๑๔ 

 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๑๖ 

 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๑๘ 
ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก ๒๘ 

 ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
                      เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

๒๙ 

 ค าสั่งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ที่ 23 /๒๕๖2 
                     เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด  
                     การศึกษาการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

๔๐ 

 ค าสั่งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ที่ 178 /๒๕๖1 
                     เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน    
                     สถานศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ประจ าปีการศึกษา     
                     2561 

๔๑ 

 แบบติดตามการด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2561 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  

๔7 

 แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2561 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
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ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร 

1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยรวม ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  
2. วิธีการ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง มีวัตถุประสงค์พิเศษเพ่ือจัดการศึกษา 
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นส าคัญ 
อาศัยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
และได้มาตรฐาน กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ร่วมก าหนดอุดมการณ์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตาม
วิสัยทัศน์ “ภายในปี ๒๕๖๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ที่มี
คุณภาพทดัเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ เป็นองค์กรแห่งอัจฉริยะ สร้างคุณภาพ
ผู้เรียนสู่สากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย” มีค าขวัญประจ าโรงเรียนตามโครงการพระราชด าริและ
เฉลิมพระเกียรติ “รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม น าวิชาการ สืบสานงานพระราชด าริ” โรงเรียนมีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาชัดเจนตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  โดย
อาศัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนได้ด าเนินการจัดการศึกษาซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง และได้รับการสนับสนุน
ความร่วมมือจากคณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์  มีเครือข่ายความร่วมมือในการ
เรียนรู้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  ได้แก่ มหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยงในการจัดการศึกษา คือ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันการศึกษาใน 
ประเทศญี่ปุ่นเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน นอกจากนี้โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ - 
ราชวิทยาลัย ตรัง ยังได้ด าเนินการเกี่ยวกับโรงเรียนในโครงการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ด้านฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาและคณิตศาสตร์ จ านวน 10 โรงเรียนในจังหวัดตรัง โดยโรงเรียนมหิดล- 
วิทยานุสรณ์และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ร่วมพัฒนาครูในเรื่องการจัดการ
เรียนการสอน การใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพ่ือท าการทดลองต่าง ๆ ซึ่งโรงเรียนมหิดล- 
วิทยานุสรณ์ สนับสนุนงบประมาณ ปีละ 150,000 บาท/ปี ติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี เพ่ือให้ครูได้
จัดหาอุปกรณ์หรือเครื่องมือทดลองต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ไปด้วยกัน  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง มีการบริหาร
โครงการเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐานเป็นวงจรคุณภาพ PDCA ในการขับเคลื่อนงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ตาม 
กลยุทธ์ระดับองค์กร เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์  และส่งเสริม
ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สู่การเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์
คิดค้น นวัตกร และมีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้ มีความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มุ่งมั่น
พัฒนาประเทศ มีเจตคติท่ีดีต่อเพ่ือนร่วมโลก มีการทบทวน ปรับปรุงหลักสูตร ร่วมกันในกลุ่มโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ ทุกปีการศึกษา เพ่ือให้ทันสมัยและทันการเปลี่ยนแปลง ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการ
อบรมตรงตามหน้าที่หรือสอดคล้องตามหน้าที่ที่ปฏิบัติอย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา มี
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สื่อเทคโนโลยี  อุปกรณ์ที่ทันสมัยและพร้อม
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ใช้งาน มีกิจกรรมสานสัมพันธ์รุ่นพ่ีรุ่นน้องด้วยกิจกรรมสายรหัส กิจกรรมพ่ีช่วยน้อง กิจกรรมระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีแหล่งเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของโรงเรียน  

การจัดการเรียนการสอนครูทุกคนเน้นการจัดการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริง ใช้กิจกรรม
การเรียนรู้แบบ Active Learning ให้นักเรียนทุกคนได้ลงมือปฏิบัติจริง สามารถน าความรู้ความเข้าใจ
ตลอดจนทักษะและประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน สร้างนวัตกรรม  
ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติ นักเรียนมีการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก  
อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง มีกิจกรรมการเยี่ยมหอพักของครูที่ปรึกษาส าหรับนักเรียนทุกคน  
จัดกิจกรรมโฮมรูมทุกวันตอนเช้าก่อนเข้าห้องเรียน มีกระบวนการซ่อมเสริมทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ ซึ่งจัดให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มตามศักยภาพ จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ภาษาไทย 
ภาษาต่างประเทศ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม การงานอาชีพ ศิลปะ ดนตรี และกีฬาต่าง ๆ ทั้งใน
ระดับกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาค ระดับชาติและนานาชาติ ได้รับ
รางวัลในระดับเหรียญทอง เงิน และทองแดง หรือล าดับที่ ๑,๒,๓ และ รางวัลชมเชย นักเรียน
สามารถสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและด้านอ่ืน ๆ ที่ได้รับรางวัลใน
ประเทศและต่างประเทศ คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับโรงเรียน ๗๖.๕๒ จากระดับคะแนน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ใน ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓  และคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับโรงเรียน ๖๖.๕๑ จากระดับคะแนนผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ใน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖   ร้อยละ ๙๓.๘๗ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีผลการทดสอบ 
CEFR โดยเฉลี่ย ระดับ A1-A2 ร้อยละ ๓๖.๐๐ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีผลการ
ทดสอบ CEFR โดยเฉลี่ยระดับ B1-B2 

นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ท าความสะอาดเขตพ้ืนที่รับผิดชอบและหอพัก ร่วมกิจกรรมส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทยตลอดปีการศึกษา ผ่านการอบรมค่ายพุทธบุตร นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การทดสอบ
สมรรถภาพ  ทางกายระดับปานกลางขึ้นไป มีสุขภาพกายอัตราการเจริญเติบโตน้ าหนักและส่วนสูง 
(ค่า BMI) ในระดับปกติ ร้อยละ ๗๘.๐๙ ของนักเรียนที่มีผลการประเมินสุขภาวะจิตสังคมอยู่ในกลุ่ม
ปกติจากการคัดกรองนักเรียนรายบุคคลโดยใช้เครื่องมือการคัดกรอง ร้อยละ ๙๓.๑๐ ของนักเรียน 
อยู่ร่วมกับเพื่อนในหอพักด้วยความอบอุ่น 

๓. จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพ 
 ๓.๑ จุดเด่น 
 โรงเรียนมีจุดเด่นด้านการพัฒนาผู้เรียนท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ทุกรายวิชาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด ผู้เรียนมีผลงานด้าน
โครงงานวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยีในระดับประเทศและนานาชาติ 
สถานศึกษามีแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายรอบด้าน
และตามความต้องการของผู้เรียน รวมถึงความต้องการเป็นรายบุคคล เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
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๓ 

 
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียน สร้างความพึงพอใจให้กับ
ผู้ปกครองและชุมชน 
 ๓.๒ จุดที่ควรพัฒนา  
  ๑) การพัฒนานักเรียนด้านโครงงาน วิจัย สิ่งประดิษฐ์ การสร้างนวัตกรรม ให้มี
จ านวนและคุณภาพเพ่ิมข้ึนและเข้าร่วมน าเสนอผลงานในระดับนานาชาติเพ่ิมข้ึน 
  ๒) การสร้างเครือข่ายพัฒนาการศึกษาร่วมกับนานาชาติ 
 ๓.๓ แนวทางการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
  ๑) ส่งเสริมการพัฒนานักเรียนรายบุคคลและมีแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะ 
  ๒) มุ่งเน้นการสื่อสารภาษาต่างประเทศ คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีน 
ได้อย่างมีคุณภาพ 

           3) ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของความเป็น 
นักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น และนักพัฒนาที่ดีด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ระดับเดียวกันกับผู้เรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ 

           4) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง โรงเรียนคู่ พัฒนาประเทศญี่ปุ่น เ พ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  
ให้เทียบเท่าระดับนานาชาติ 
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๔ 

 
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐาน 

 
ข้อมูลทั่วไป 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  ตั้งอยู่เลขท่ี ๑๙๖  หมู่ ๔ ถนน ตรัง - สิเกา    
ต าบลบางรัก อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ ๙๒๐๐๐  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๕-๕๙๐๓๖๔ - 6 หมายเลขโทรสาร ๐๗๕-๕๙ ๐๓๖๗                       
E-Mail : pcctrg9200@hotmail.com Website : http//:www.pcctrg.ac.th  เปิดสอนระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประเภทผู้เรียนประจ า มีพ้ืนที่ ๑๐๐ ไร่ เขตพ้ืนที่
บริการ ๕ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดตรัง จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดระนอง  และจังหวัด
ภูเก็ต  
 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เป็นโรงเรียนหนึ่งในจ านวน ๑๒ โรงเรียน                 
ที่จัดตั้งขึ้นเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ทรงเจริญ
พระชนมายุครบ ๓ รอบ ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๓๖  ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อ
งานด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมไปช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรของประเทศ  
ประกอบกับภาวะที่ประเทศชาติก าลังต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมไปช่วยพัฒนาในโครงการต่าง ๆ ของรัฐ  กรมสามัญศึกษาจึงได้จัดตั้ง
โรงเรียนเพ่ือปลูกฝัง  และส่งเสริมพร้อมทั้งให้โอกาสแก่เยาวชนที่มีความสนใจมีความสามารถทางด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม  ได้ฝึกฝนด้านนี้เป็นพิเศษตั้งแต่เยาว์วัย  โดยขอพระราชทาน
พระราชานุญาตขนานนามโรงเรียนว่า “จุฬาภรณราชวิทยาลัย” และใช้นามภาษาอังกฤษว่า 
“Princess  Chulabhorn’s College” 
 อนึ่ง  เริ่มแรกโครงการจัดตั้งโรงเรียนมีเป้าหมายจ านวน ๑๒ โรง เพ่ือให้ครบทุกเขต
การศึกษา และได้ประกาศจัดตั้ง ๓ โรงเรียนแรกที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เชียงราย และตรัง   
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๓๖  โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเฉลิม 
พระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี” ส าหรับสถานที่ตั้ง
โรงเรียนของจังหวัดตรัง  ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ ของต าบลบางรัก อ าเภอเมือ ง 
จังหวัดตรัง  ต่อมาได้มีประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๙  ธันวาคม ๒๕๓๖ เปลี่ยนเป็น
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตามด้วยชื่อจังหวัด 
 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  ด าเนินการรับผู้เรียนครั้งแรก  เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม  
๒๕๓๗  โดยเปิดรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ชั้นละ ๒ ห้องเรียน เปิด
เรียนวันแรกเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๗  ซึ่งในขณะนั้นอาคารเรียนและอาคารประกอบต่าง ๆ 
อยู่ในระหว่างการก่อสร้างโรงเรียนจึงได้ใช้สถานที่เรียนชั่วคราวที่วิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดตรัง จนถึง
สิ้นภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๓๘  จึงได้ย้ายมาเรียนในสถานที่ปัจจุบัน 
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายที่จะพัฒนา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์มีหลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี   
ดังนั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๑  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)  
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๕ 

 
ได้เปิดรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ส าหรับห้องเรียนวิทยาศาสตร์ จ านวน ๑ ห้องเรียน จ านวน
ผู้ เรียน ๒๔ คน  โดยใช้หลักสูตรต้นแบบของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มุ่งเน้นผู้ เรียนให้มี
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ และมีผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ใน
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ  
 เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการด าเนิน
โครงการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง ๑๒ แห่ง ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค มีหลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  เปิดรับผู้เรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๔  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
จ านวน  ๑ ห้องเรียน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ส าหรับห้องเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ๑ ห้องเรียน 
จ านวน ๒๔ คน นอกจากนี้ยังมีห้องเรียนวิทยาศาสตร์หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์อีก ๑ 
ห้องเรียน จ านวน ๒๔ คน   
 ปีการศึกษา ๒๕๕๕-2556 โรงเรียนได้รับผู้เรียนหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน ๔ ห้องเรียน ๙๖ คน ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียน
ได้รับผู้เรียน จ านวน ๕ ห้องเรียน ๑๒๐ คน และรับผู้เรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเพ่ิมเติมกรณี
พิเศษ ๑ ห้องเรยีน จ านวน ๓๖ คน รวม 6 ห้องเรียน จ านวน 156 คน  
  ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  (โรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค) รับผู้เรียนหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ในลักษณะของโรงเรียนประจ า จ านวน
ผู้เรียนตามโครงสร้าง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับชั้นละ 4 ห้องเรียน จ านวน 96 คน และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายระดับชั้นละ 6 ห้องเรียน จ านวน 144 คน รวม 30 ห้องเรียน 
ห้องเรียนละ 24 คน รวมทั้งสิ้น 720 คน 

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารีพระราชทานพระอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเป็น "โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย" ต่อท้ายด้วยชื่อจังหวัดที่เป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนและใช้นาม
ภาษาอังกฤษว่า "Princess Chulabhorn Science High School" 
 
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง 

๑. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์             
อัครราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ ๓ รอบ 

๒. เพ่ือเป็นสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที่ฝึกทักษะความรู้ความสามารถของผู้เรียน 
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่วัยเยาว์ซึ่งเป็นการเตรียมบุคลากรไว้รองรับ 
โครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 

๓. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนที่เรียนดี มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มีโอกาสเพ่ิมมากขึ้นในการเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาและได้พัฒนาความรู้พ้ืนฐานในด้านนี้ 
อย่างเข้มข้น น าไปสู่การแก้ปัญหาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ได้ผลอย่างแท้จริง 

๔. เพ่ือเป็นสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตัวอย่างในด้านการฝึกอบรมผู้เรียนให้เป็นกุลบุตร - 
กุลธิดาที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม  สามารถพ่ึงพาตนเองได้และเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
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วิสัยทัศน์ 

ภายในปี 2562 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ที่มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ เป็นองค์กรแห่งอัจฉริยะ สร้าง
คุณภาพผู้เรียนสู่สากล บนพื้นฐานความเป็นไทย 
 
พันธกิจ 

๑. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาให้ครู บุคลากร สู่ความเป็นมืออาชีพ 
๓. ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยพัฒนาและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ

เอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  
๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพการบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพ 

ทั้งองค์กร 
 
อุดมการณ์ 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเป็นโรงเรียนที่มีจุดมุ่งหมายพิเศษจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนที่มี
ศักยภาพสูงหรือมีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
ตอนปลายอุดมการณ์  ในการพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง มุ่งส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนให้ 

๑. เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาที่ตนนับถือ   มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความเป็นผู้น า 

๒. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่าง
ลึกซึ้งในระดับเดียวกันกับผู้เรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ 

๓. มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์นักคิดค้น
และนักพัฒนาที่ดีด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับเดียวกันกับ
ผู้เรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ 

๔. รักการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการเขียน รักการค้นคว้าอย่างเป็นระบบมีความรอบรู้ รู้รอบ
และสามารถบูรณาการความรู้ได้     

๕. มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ  ในระดับเดียวกับผู้เรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ 

๖. มีจิตส านึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความเข้าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์ของ
ชาติ มีความรักและภาคภูมิใจในชาติบ้านเมืองและท้องถิ่น เป็นพลเมืองที่ดียึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

๗. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทยและภูมิปัญญาไทย
ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีเจตคติที่ดีต่อเพ่ือนร่วมโลกและ
ธรรมชาติ 

๘. มีจิตมุ่งท่ีจะท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ตอบแทนบ้านเมืองตามความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง 

๙. มีวิถีชีวิตโดยยึดแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและตามพระราชด าริ 
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๑๐.  มีสุขภาพอนามัยที่ดี รักการออกก าลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งทั้งร่างกายและ   

 จิตใจ 
 
กลยุทธ์ระดับองค์กร 
 พัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและส่งเสริม
ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไปสู่การเป็นนักประดิษฐ์คิดค้น มีคุณธรรม 
จริยธรรม รักการเรียนรู้ มีความเป็นไทยห่างไกลยาเสพติด มุ่งมั่นพัฒนาประเทศ มีเจตคติที่ดีต่อเพ่ือน
ร่วมโลก 

๑. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม 
จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชพีครู  สามารถใช้เทคโนโลยีศึกษาค้นคว้าสร้างนวัตกรรม 
การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา สู่ความเป็นมืออาชีพ 

๒. สนับสนุนส่งเสริม สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศ 
และต่างประเทศโดยใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารอย่างมีระบบครบวงจร 

๓. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพการบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพ 
ทั้งองค์กร โดยใช้หลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วม เทคโนโลยีและการสื่อสาร 

 
อัตลักษณ์ 

นักเรียนมีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
 
เอกลักษณ์ 

โรงเรียนมีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ 
 
นโยบายโรงเรียน 

๑. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองด้วยรูปแบบวิธีการ เนื้อหา สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลาย 

๒. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดเป็นระบบโดยเน้นเป็นพิเศษทางด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเน้นให้ผู้เรียน ได้ปฏิบัติจริง วิจัย 
ประดิษฐ์คิดค้น การใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์โดยมีโครงงานน าเสนอในระดับชาติ
และนานาชาติ  

๓. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ปฏิบัติตามอุดมการณ์ 
ของโรงเรียนและมีการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

๔. เสริมสร้างจิตส านึกมีจิตวิญญาณของการเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดี อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๕. พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เรียนรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการ/งาน ตามพระราชด าริ ประพฤติตน
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๖. ส่งเสริมและพัฒนาอนามัยทั้งกายโดยเน้นการออกก าลังกาย  การเล่นกีฬา การสร้าง
ภูมิคุ้มกัน ให้ปลอดภัยจากยาเสพติด การจัดกิจกรรม ศิลปะ ดนตรี และศาสนา 
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๗. ส่งเสริมผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียนให้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

ในการน าภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาทางด้านการจัดการเรียนรู้ 
๘. พัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้เพ่ือสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เอ้ืออ านวย

ต่อการพัฒนาผู้เรียนประจ าและการปฏิบัติงานของบุคลากรซึ่งส่งผลต่อการเรียน 
การสอน 

๙. พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรในโรงเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถ 
ในวิชาชีพ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ สู่ความเป็นมืออาชีพ 

๑๐. พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีระบบยึดแนวทางบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพทั้ง
องค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วม  เทคโนโลยแีละการสื่อสาร 

 
ค าขวัญโรงเรียน 

รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม น าวิชาการ สืบสานงานพระราชด าริ 
 
ปรัชญาประจ าโรงเรียน                 

“ปญญายตฺถ วิปสฺสติ” “คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา” 
 
ข้อมูลครูและบุคลากรของสถานศึกษา 
๑. ข้อมูลผู้บริหาร 

๑) ผู้อ านวยการโรงเรียน  
นางสุวณี อึ่งวรากร   

 วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาเอก ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.)  
 สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 โทรศัพท์  065-5615696 
 ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  10 พฤศจิกายน 2560 
 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๑ ปี  6 เดือน 

๒) รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ๔ คน 
          ๒.๑ นายเพลิง  ขุนชิต 
 วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) 
 สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 โทรศัพท์   08-7885-9955 
 รับผิดชอบกลุ่ม/ฝ่าย กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 ๒.๒ นางตรีชฏา  ถาวรมาศ 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) 
 สาขาวิทยาศาสตร์เชิงค านวณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 โทรศัพท์   08-๑5๓๗-๖๗๓๘ 
 รับผิดชอบกลุ่ม/ฝ่าย หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  
 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
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๒.๓ นายจักรพันธุ์  ศรีวราพันธุ์ 

     วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) 
 สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
  โทรศัพท์   08-๗๒๗๗-๐๒๑๘ 
          รบัผิดชอบกลุ่ม/ฝ่าย หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป  ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
          ๒.๔ นายรัตน์กร  กลุบุญ 
     วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)  
    สาขาดนตรีสากลสถาบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
  โทรศัพท์   08-๙๖๔๘-๕๔๖๖ 
           รับผิดชอบกลุ่ม/ฝ่าย หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 
๒. ข้อมูลครูและบุคลากร (ข้อมูลวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒) 
 

ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อื่น ๆ รวม 

2 60 7 14 41 124 
 
ข้อมูลครูผู้สอนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ข้อมูลวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ครูผู้สอนระดับ 
มัธยมศึกษา รวม 

 
หมายเหตุ 

ชาย หญิง 
ภาษาไทย ๑ ๔ ๕  
คณิตศาสตร์ ๔ ๗ ๑๑  
วิทยาศาสตร์ ๕ ๑๑ ๑๖  
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - ๖ ๖  
สุขศึกษาและพละศึกษา 2 - ๒  
ศิลปะ ๒ ๑ ๓  
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๒ ๔ ๖  
ภาษาต่างประเทศ - ๘ ๘  
ครูแนะแนว - ๒ ๒  
ครูบรรณารักษ์ - ๑ ๑  
รวม ๑๖ ๔๔ ๖๐  
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ข้อมูลครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ จ าแนกตามวิทยฐานะ  
(ข้อมูลวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒) 
 

ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

วิทยฐานะ 

ช านาญการพิเศษ ช านาญการ ไม่มี 
วิทยฐานะ 

พนักงานราชการ/
พนักงาน

วิทยาศาสตร์ 
ฝ่ายบริหาร ๑ ๑ - ๒ 
ภาษาไทย ๒ ๓ -  
คณิตศาสตร์ ๔ ๖ ๑  
วิทยาศาสตร์ ๒ ๑๒ ๒ ๕ 
สังคมศึกษา ศาสนาฯ ๓ ๑ ๒  
สุขศึกษาและพละศึกษา - - ๒  
ศิลปะ ๑ ๑ ๑  
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๓ ๓ -  
ภาษาต่างประเทศ ๑ ๖ ๑  
ครูแนะแนว/บรรณารักษ์ - ๓ -  
รวม ๑๗ ๓๖ ๙ ๗ 

 
๓. ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูลวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒) 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ม.๑ ๔ ๔๓ 53 ๙๖ ๒๔ 
ม.๒ ๔ ๓๓ 63 ๙๖ ๒๔ 
ม.๓ ๔ ๔๖ 50 ๙๖ ๒๔ 
รวม ม.ต้น ๑๒ ห้อง ๑๒๒ ๑๖๖ ๒๘๘  
ม.๔ ๖ ๕๕ 90 ๑๔๕ ๒๔ 
ม.๕ ๖ ๖๗ 78 ๑๔๕ ๒๔ 
ม.๖ ๖ ๖๗ 75 ๑๔๒ ๒๔ 
รวม ม.ปลาย ๑๘ ห้อง ๑๘๙ ๒๔๓ ๔๓๒  

รวม ๓๐ ๓๑๑ ๔๐๙ ๗๒๐  
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ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง 
ปีการศึกษา 2561 

๑๒ 

 

 
 
 

 
 
 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

สังกัด สพฐ. 55.04 29.1 30.28 36.43

ประเทศ 54.42 29.45 30.04 36.1

โรงเรียน 83.57 60.77 89.58 72.17
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๓ 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ 
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ส่วนที่ ๓ 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
  
1. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 
2. วิธีการพัฒนา/กระบวนการ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 
       2.1 วิธีการ 
             โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง มีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยเริ่มตั้งแต่    
กระบวนการคัดเลือกนักเรียน เนื่องจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เป็นโรงเรียน
วัตถุประสงค์พิเศษที่มุ่งพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยี จึงใช้ระบบการสอบคัดเลือกผู้เรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ขั้นพ้ืนฐานก าหนด โดยรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นระดับชั้นละ ๔ ห้องเรียน ห้องเรียนละ 
๒๔ คน คิดเป็นระดับชั้นละ 96 คนและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายระดับชั้นละ ๖ ห้องเรียน 
ห้องเรียนละ ๒๔ คน คิดเป็นระดับชั้นละ 144 คน ซึ่งท าให้เชื่อได้ว่าได้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ตามท่ีก าหนดจริง หลักสูตรสถานศึกษาเปรียบเสมือนเข็มทิศในการก าหนดทิศทางในการพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ อุดมการณ์และเป้าหมาย โดยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
ได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเป็นลักษณะเฉพาะที่เน้นการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ - 
ราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งมีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นต้นแบบ และได้ร่วมกัน
ประเมินผล ติดตามผลการใช้หลักสูตรทุกปีการศึกษา ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรร่วมกันทุก ๆ 3 ปี  
มีแผนการบริหารงานที่ชัดเจน มีการก าหนดมาตรฐาน ตัวชี้วัดความส าเร็จของผู้เรียนร่วมกันทั้ง  
12 แห่งและบริหารจัดการภายใต้การก ากับของศูนย์พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย (ศพว.) ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มีการจัดท าแผนการเรียนรู้ฉบับย่อ (โครงการ
สอน) ของครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกันทั้ง 12 แห่ง จัดท าพัฒนาเครื่องมือการวัด/
ประเมินผลกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนร่วมกันทั้ง 12 แห่ง เน้นกระบวนการเรียนการสอน
แบบ Active Learning ในทุกกลุ่มสาระ โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในที่มีความพร้อม มีสื่อเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอกทั้งในประเทศ
และต่างประเทศโดยได้ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ พัฒนา
ความสามารถกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้
โรงเรียนยังจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่แตกต่างจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งได้
ก าหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามอุดมการณ์และเป้ าหมายของการ
พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ โดยแบ่งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็น ๓ กิจกรรมย่อย คือ กิจกรรมแนะ
แนว กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ซึ่งนักเรียนต้องเข้า
ร่วมปฏิบัติกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ด้านสังคมศึกษา ภาษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดี กิจกรรมการฟังบรรยาย  
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ทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและความฉลาด
ทางอารมณ์ ด้านสังคมศึกษา ภาษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและดนตรี ด้านการศึกษาต่อและอาชีพ 
กิจกรรมการอ่านหนังสือ ๑๐๐ เล่มที่คนไทยควรอ่าน  กิจกรรมค่ายวิชาการ กิจกรรมค่ายพุทธบุตร 
กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมการออกก าลังกายและเล่นกีฬา กิจกรรมโครงงาน กิจกรรมบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ให้กับโรงเรียน กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม กิจกรรมการ
น าความรู้ไปใช้บริการสังคม ฯลฯ กอปรกับโรงเรียนจัดการเรียนการสอนในลักษณะโรงเรียนประจ า  
มีการประเมินผลกิจกรรมทักษะชีวิต เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนจากการอยู่ร่วมกัน ได้เรียนรู้  
อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ส่งผลให้สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ ส่งผลให้ผู้เรียน  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ผู้เรียน  
จึงมีคุณภาพเป็นไปตามวิสัยทัศน์ เป้าหมายและอุดมการณ์ในระดับดีเลิศ 
       2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
               - แผนปฏิบัติการประจ าปี  
                        - หลักสูตรสถานศึกษา 
                        - แผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
                        - สรุปรายงานผลสัมฤทธิ์ทางกการเรียน/คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
                        - สรุปรายงานผลการพัฒนาตามมาตรฐานตัวชี้วัดความส าเร็จของผู้เรียน      
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
                        - รายงานผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
                        - โล่ รางวัล เกียรติบัตร ผลงานนักเรียน/ครู/โรงเรียน  
 
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 

3.1 จุดเด่น 
1) ผู้เรียนได้มาจากการสอบคัดเลือก มีคุณสมบัติเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ

ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

2)หลักสูตรสถานศึกษาเป็นลักษณะเฉพาะที่ เน้นการ พัฒนานักเรี ยนที่ มี
ความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3) มีจ านวนนักเรียน 24 คนต่อห้องเรียนและจัดการเรียนในลักษณะโรงเรียน
ประจ า  

4) โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในที่มีความพร้อม มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
5) โรงเรียนมีความพร้อมด้านทรัพยากรการบริหาร (4M) 
6) โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอกทั้ง  

ในประเทศและต่างประเทศ 
3.2 จุดที่ควรพัฒนา 

1) พัฒนาผู้เรียนด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ความคิดเชิงสร้างสรรค์และการ
ประยุกต์ความรู้น าไปใช้ในชีวิตให้มากขึ้น 

2) ส่งเสริมผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและพัฒนา
ภาษาต่างประเทศ 
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3) พัฒนาครูให้มีองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

เพ่ิมมากข้ึนในทุกรายวิชา 
4) ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีอุดมการณ์ มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 

รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ 
3.3 แผนการจัดการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงข้ึน  

            1) พัฒนาผู้เรียนด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ความคิดเชิงสร้างสรรค์และ 
การประยุกต์ความรู้น าไปใช้ในชีวิตให้มากขึ้น โดยการส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning   
การเรียนรู้ผ่านโครงงาน STEM 

2) ส่งเสริมผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและพัฒนา
ภาษาต่างประเทศ 

3) พัฒนาครูให้มีองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
เพ่ิมมากข้ึน 

4) ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีอุดมการณ์ มีวินัย  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ 

5) ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอกทั้งในประเทศ
และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 
 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 
1. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
 
2. วิธีการพัฒนา/กระบวนการ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 
          2.1 วิธีการ  
 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง มีการพัฒนาคุณภาพด้านกระบวนการ
บริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ เนื่องจากเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน บริหารจัดการในลักษณะกลุ่มโรงเรียนภายใต้การก ากับดูแล  
ของคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (บอร์ด) 
ตามมติ ครม. มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและอุดมการณ์ในการพัฒนาผู้เรียนไว้ร่วมกัน
อย่างชัดเจนโดยอาศัยการมีส่วมร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนและผ่านความเห็นชอบ  
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนและคณะท างานตาม
โครงสร้างการบริหารงานที่เป็นระบบ มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์  
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในลักษณะองค์รวม จัดท า
แผนกลยุทธ์ระยะ 3-5 ปีของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยร่วมกัน โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง มีโครงสร้างการบริหาร ๕ กลุ่มงานอย่างชัดเจน  
ใช้กระบวนการบริหารเชิงคุณภาพ ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ก าหนดปฏิทินในการปฏิบัติงาน น าแผนสู่การปฏิบัติ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการติดตาม สรุปประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการและ
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รายงานต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่อง ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการและการเรียน  
การสอนครอบคลุมทุกฝ่าย/กลุ่มสาระ/งาน มีการนิเทศติดตาม ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง
สม่ า เสมอ จัดการประชุมเ พ่ือติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ  
อย่างสม่ าเสมอ วางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยงอย่างต่อเนื่อง  ครูได้รับ
การพัฒนาตามโครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากร เนื่องจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ตรัง จัดการเรียนการสอนในลักษณะโรงเรียนประจ า สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ
นักเรียน จึงมีความจ าเป็นในการปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้ เรียนตลอด  
24 ชั่วโมง มีแผนผังการใช้อาหารและห้องต่าง ๆ มีค าสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ โรงเรียนได้รับการปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมและระบบ
สาธารณูปโภคตามโครงการ ท าให้โรงเรียนมีความร่มรื่น สะอาด สวยงามและปลอดภัย ช่วยส่งเสริม
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองทุกคน ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
ได้อย่างรอบด้านและเต็มศักยภาพ ผู้เรียนทุกคนใช้ชีวิตและเรียนรู้อย่างมีความสุข ดังนั้น โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง จึงมีคุณภาพด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
ในระดับ ดีเลิศ 
          2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
                - โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 
                - โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน                 
                - แผนปฏิบัติการประจ าปี 
                - สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ   
                - บันทึกการนิเทศติดตาม ตรวจสอบภายใน 
                - บันทึกการประชุมครู/ผู้ปกครอง/คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                - รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของโรงเรียน 
                - โล่ รางวลั เกียรติบัตร นักเรียน/ครู/โรงเรียน   
                - การตรวจสภาพพ้ืนที่จริง/สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง  
 
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงข้ึน 
 3.๑ จุดเด่น 

1) โรงเรียนมี วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและอุดมการณ์ที่ชัดเจน 
2) โรงเรียนมีคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียน

วิทยาศาสตร์ภูมิภาค  
๓) โรงเรียนมีศูนย์พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (ศพว.)  
๔) โรงเรียนมีความพร้อมด้านทรัพยากรการบริหาร (4 M) 
๕) โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในลักษณะโรงเรียนประจ า 
๖) โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอกท้ังใน

ประเทศและต่างประเทศ 
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 ๓.๒ จุดที่ควรพัฒนา 

1) พัฒนาครู บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและมีอุดมการณ์ในการพัฒนา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ 

2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
   3) ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอกทั้งในประเทศ
และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 

๓.๓ แผนการจัดการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงข้ึน 
1) ครูและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและมีอุดมการณ์ในการพัฒนา

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
2) ทุกคนในองค์กรใช้ระบบเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ได้ ๒ 

ภาษา (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 
3) ร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอกท้ังในประเทศและต่างประเทศ

อย่างต่อเนื่อง 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 
1. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 
2.วิธีการพัฒนา/กระบวนการ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมิน 
   ตนเอง 
       2.1 วิธีการ 
             โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  
ที่มีความสามารถพิเศษทางด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี มีจ านวนนักเรียน 24 คน 
ต่อห้องเรียน มีความพร้อมในด้านอัตราก าลังครูผู้สอน ครูผู้สอนมีคุณวุฒิ สอนตรงตามวิชาเอก  
มีการจัดท าและพัฒนาหลักสูตร วิเคราะห์หลักสูตรตามมาตรฐาน จัดท าแผนการเรียนรู้ฉบับย่อ 
(โครงการสอน , การออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผลร่วมกับกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
จุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง โดยมีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง เป็นผู้ให้
ค าแนะน าปรึกษา นอกจากนี้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ยังได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนโดยมีผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ คอยแนะน าให้ค าปรึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง (Active  Learning) 
การเรียนรู้ผ่านโครงงาน ส่งผลให้นักเรียนสามารถเรียนรู้  มีทักษะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ โรงเรียนมีกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านการคิดและปฏิบัติจริง 
เช่น โครงการค่ายวิชาการ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ โครงการส่งเสริมนักเรียน  
เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง 
โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านโครงงาน โครงการค่ายศิลปะ เป็นต้น ครูมีการจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก สามารถดูแลให้ค าปรึกษาได้อย่างทั่วถึง นักเรียนสามารถประดิษฐ์ คิดค้นนวัตกรรมผ่าน
โครงงานที่สนใจและสามารถน าเสนอผลงานของตนเองโดยใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษ แสดงถึง
ศักยภาพของนักเรียนเทียบเท่านานาชาติได้ นอกจากนี้ครูผู้สอนยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้
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ด้วยตนเองอย่างหลากหลายจากแหล่งเรียนรู้ที่มีความพร้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา   
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ รายงานผลการประเมินให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่าง
สม่ าเสมอ  ท าให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  ส่งผลให้
ผู้เรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้ นอย่าง
ต่อเนื่องทุกปีการศึกษา และนักเรียนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นไปตามเป้าหมายและอุดมการณ์ในการพัฒนาโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ จนเป็นที่ประจักษ์และพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง  ดังนั้นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ตรัง จึงมีคุณภาพในด้านกระบวนการจัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในระดับ
คุณภาพดีเลิศ 
        2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

- หลักสูตรสถานศึกษา     
- แผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
- รายงานการอบรมพัฒนาบุคลากร   
- รายงานการผลการเรียนของนักเรียน (ปพ.5) 
- บันทึกการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้   
- วิจัยในชั้นเรียน 
- รายงานผลการปฏิบัติงานของครู    
- บันทึกการนิเทศการเรียนการสอนของครู  
- สังเกต / สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง    
- โล่ รางวัล เกียรติบัตร ผลงานนักเรียน/ครู/โรงเรียน   

 
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  
 ๓.๑ จุดเด่น 

๑) มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อร่วมกับกลุ่ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ทั้ง 12  แห่ง 

2) มีการพัฒนาครูทุกกลุ่มสาระฯร่วมกันโดยมีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็น
ต้นแบบและมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงดูแลอย่างต่อเนื่อง 

3) มีจ านวนนักเรียน 24 คนต่อห้องเรียนและจัดการเรียนในลักษณะโรงเรียน
ประจ า  

4) โรงเรียนมีความพร้อมทางด้านสื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้  
5) โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอกท้ังใน

ประเทศและต่างประเทศ 
 ๓.๒ จุดที่ควรพัฒนา 

1) ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และเทคนิคการเรียนการสอนจาก
ผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ิมข้ึน 

2) ส่งเสริมให้นักเรียนได้น าเสนอผลงาน จัดหาเวทีให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ  
แข่งขันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
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3) ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของครูผู้สอน (PLC) 
4) ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอกทั้งในประเทศ

และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 
 
4. แผนการจัดการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงข้ึน 

๔.1 ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และเทคนิคการเรียนการสอนจากผู้เชี่ยวชาญ
ทั้งในและต่างประเทศเพ่ิมขึ้น 

๔.2 ส่งเสริมให้นักเรียนได้น าเสนอผลงาน จัดหาเวทีให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ เข้า
ร่วมการแข่งขันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

๔.3 ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของครูผู้สอน (PLC) 
๔.4 ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอกทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 
  
สรุปคุณภาพมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษาโดยรวม 
 
1.ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 
2. หลักฐานสนับสนุน :  
          โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้าน
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอนในลักษณะโรงเรียนประจ า บริหาร
จัดการโรงเรียนภายใต้การก ากับของคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็น
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (บอร์ด) ซึ่งปัจจุบันเป็นศูนย์พัฒนากลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ (ศพว.)  
มีการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมายและอุดมการณ์  ที่ชัดเจน  มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีผลการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชาทั้งระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ผู้เรียนมีความสามารถทางด้านวิชาการทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามหลักสูตรร้อยละ 100   
มีคุณภาพตามเป้าหมายและอุดมการณ์ของการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์        
 โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารชัดเจน  มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีการก ากับติดตาม
ประเมินผลมีความพร้อมทางด้านทรัพยากรการบริหาร (4M) บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ
ปฏิบัติงานตามนโยบาย เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้ เป็นไปตามเป้า หมายและอุดมการณ์ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ  ครูและนักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่าง
เหมาะสม ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้เทคนิควิธีการกระบวนการจัดการเรียนการสอน
อย่างสม่ าเสมอ โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน/องค์กร ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  ท าให้ครูและนักเรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเทียบเท่านานาชาติ  ซึ่งจะส่งผลโดยตรง
ต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ  อุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนา



รายงานผลการประเมินตนเอง 
ปีการศึกษา 2561 

๒๑ 

 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเป็นต้นแบบในการ
พัฒนาการศึกษาเพ่ือสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพทางด้านวิทยาศาสตร์  ซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญในการ
พัฒนาประเทศชาติต่อไป 
 
หลักฐานอ้างอิง 

- แผนปฏิบัติการประจ าปี  
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  

ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 
- แผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
- สรุปรายงานผลสัมฤทธิ์ทางกการเรียน/คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- สรุปรายงานผลการพัฒนาตามมาตรฐานตัวชี้วัดความส าเร็จของผู้เรียนกลุ่มโรงเรียน

วิทยาศาสตร์ 
- รายงานผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
- โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน                 
- สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ   
- บันทึกการประชุมครู/ผู้ปกครอง/คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- รายงานการอบรมพัฒนาบุคลากร   
- บันทึกการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้   
- รายงานผลการปฏิบัติงานของครู    
- รายงานการผลการเรียนของนักเรียน (ปพ.5) 
- วิจัยในชั้นเรียน 

  - บันทึกการนิเทศติดตาม ตรวจสอบภายใน 
     - สังเกต / สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
      - โล่ รางวัล เกียรติบัตร ผลงานนักเรียน/ครู/โรงเรียน   
 
3. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  
แผนปฏิบัติงานที่ 1   

1) พัฒนาผู้เรียนด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ความคิดเชิงสร้างสรรค์และการประยุกต์
ความรู้น าไปใช้ในชีวิตให้มากขึ้น โดยการส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning การเรียนรู้ผ่าน
โครงงาน STEM 

2) ส่งเสริมผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและพัฒนา
ภาษาต่างประเทศ 

3) พัฒนาครูให้มีองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพ่ิมมากขึ้น 
4) ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีอุดมการณ์ มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง รับผิดชอบต่อ

สังคมและประเทศชาติ 
5) ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอกทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 
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แผนปฏิบัติงานที่ 2  
 1) พัฒนาครู บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและมีอุดมการณ์ในการพัฒนาโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ 
 2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
 3) ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอกทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 
แผนปฏิบัติงานที่ 3  
          1) ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และเทคนิคการเรียนการสอนจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง
ในและต่างประเทศเพ่ิมข้ึน 
 2) ส่งเสริมให้นักเรียนได้น าเสนอผลงาน จัดหาเวทีให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ แข่งขัน
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
 3) ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของครูผู้สอน (PLC) 
 4) ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอกทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 
 
ผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอนในลักษณะโรงเรียนประจ า บริหาร
จัดการโรงเรียนภายใต้การก ากับของคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็น
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (บอร์ดบริหาร) มีผลการด าเนินงานในภาพรวม  ดังนี้ 
 1. ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ อุดมการณ์และเป้าหมายร่วมกันกับกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ง 
 2. ด าเนินการคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้าน วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการ 
๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ตและระนอง โดยใช้กระบวนการคัดเลือกร่วมกับกลุ่ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  โดยรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับชั้นละ 96 คน 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับชั้นละ 114 คน จัดจ านวนนักเรียนห้องละ  24  คน  โดย
มีแผนผังชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  คือ 4-4-4  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  คือ   
6-6-6  รวมจ านวน  30  ห้องเรียน   
 3. นักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนงบประมาณส าหรับการการจัดการเรียนการสอนและ
ค่าใช้จ่ายส าหรับนักเรียนประจ า คนละ 84,000 บาท/ปี โดยโรงเรียนได้บริหารจัดการตามระเบียบที่
เกี่ยวข้องโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 4. อัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาประกอบด้วย ผู้บริหาร 5  คน  ครูผู้สอน  60  
คน  และบุคลากรสนับสนุน จ านวน  62  คน  (เป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2553) และ
ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาร่วมกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยงอย่าง
สม่ าเสมอ 
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 5. หลักสูตรสถานศึกษา เป็นหลักสูตรเฉพาะ เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีความสามารถพิเศษทางด้าน 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ร่วมกับโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ ทุก ๆ 3 ปี  ท าให้โรงเรียนมีหลักสูตรที่เหมาะสมและยืดหยุ่น 
 6. การจัดการเรียนการสอน  โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรสายการสอนได้รับการ
พัฒนาองค์ความรู้เทคนิควิธีการ  กระบวนการจัดการเรียนการสอน  ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญใน
รูปแบบ Active  Learning การสอนผ่านโครงงาน STEM  โดยมีผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศให้ค าปรึกษา  ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูง  มีคุณภาพตามอุดมการณ์และเป้าหมาย    
 7. การวัดและประเมินผล  โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลร่วมกับ
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12  แห่ง อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการ
วัดผลประเมินผลตรงตามความสามารถและมีความเป็นมาตรฐาน     
 8. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น  เฉลี่ย 3.91 และได้คะแนนเฉลี่ยระดับ 3 ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 98 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย  เฉลี่ย 3.80 และได้คะแนนเฉลี่ยระดับ 3 ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 97 ซึ่ง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเฉลี่ยสูงขึ้นทุกปีการศึกษาทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เฉลี่ย 
๗๖.๕๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เฉลี่ย ๖๖.๕๑ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงกว่าระดับประเทศ
ทุกรายวิชา   
 9. ความสามารถทางวิชาการ นักเรียนมีความสามารถในการแข่งขันทางวิชาการท้ังใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังปรากฏ 
 10. การส าเร็จการศึกษา  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส าเร็จการศึกษา 100 
เปอร์เซ็นต์ และศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 100 เปอร์เซ็นต์  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ส าเร็จ
การศึกษา 100 เปอร์เซ็นต์ และศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 100 เปอร์เซ็นต์  
 
จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา  
 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 จุดเด่น  
 1. นักเรียนเป็นนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกมีคุณสมบัติเป็นผู้มีความสามารถพิเศษทางด้าน 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ก าหนด 

2. หลักสูตรสถานศึกษาเป็นลักษณะเฉพาะที่เน้นการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3. มีจ านวนนักเรียน 24 คนต่อห้องเรียนและจัดการเรียนในลักษณะโรงเรียนประจ า  
 4. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในที่มีความพร้อม มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

5. โรงเรียนมีความพร้อมด้านทรัพยากรการบริหาร (4M) 
 6. โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอกท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ 
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 จุดที่ควรพัฒนา  
 1. พัฒนาผู้เรียนด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ความคิดเชิงสร้างสรรค์และการประยุกต์
ความรู้น าไปใช้ในชีวิตให้มากขึ้น 

๒. ส่งเสริมผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและพัฒนา
ภาษาต่างประเทศ 
 3. พัฒนาครูให้มีองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพ่ิมมากขึ้น 
 4. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีอุดมการณ์ มีวินัยมีความรับผิดชอบต่อตนเอง รับผิดชอบต่อ
สังคมและประเทศชาติ 
 

ด้านการจัดการศึกษา 
 จุดเด่น 

1. โรงเรียนมี วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและอุดมการณ์ที่ชัดเจน 
 2. โรงเรียนมีคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค (บอร์ด)  
 3. โรงเรียนมีความพร้อมด้านทรัพยากรการบริหาร (4M) 
 4. โรงเรียนจัดการเรียนในลักษณะโรงเรียนประจ า 
 5. โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอกท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ  
 จุดที่ควรพัฒนา  
 1. พัฒนาครู บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและมีอุดมการณ์ในการพัฒนาโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ 
 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
 3. ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอกทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 
 
  ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 จุดเด่น 
 1. โรงเรียนมีความพร้อมด้านทรัพยากรการบริหาร (4M) 
 2. ครูมีคุณวุฒิตรงตามวิชาเอกและมีวัยวุฒิใกล้เคียงกัน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
 3. โรงเรียนจัดการเรียนในลักษณะโรงเรียนประจ า 
 4. โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอกท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ 
 จุดที่ควรพัฒนา  
 1. สร้างความตระหนักให้ครูและบุคลากรเกี่ยวกับการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 2. ส่งเสริมกิจกรรมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  จัดท าปฏิทินการด าเนินงานที่ชัดเจน 
 3. จัดระบบนิเทศ  ติดตาม ประเมินผล อย่างต่อเนื่อง 
 4. ขยายเครือข่ายและพัฒนาให้เป็นต้นแบบ 
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ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา    

 “นักเรียนมีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์” 
          จุดเดน่ 
 1. นักเรียนเป็นนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกมีคุณสมบัติเป็นผู้มีความสามารถพิเศษทางด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ก าหนด 
 2. หลักสูตรสถานศึกษาเป็นลักษณะเฉพาะที่มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเน้นการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
3. มีจ านวนนักเรียน 24 คนต่อห้องเรียนและจัดการเรียนในลักษณะโรงเรียนประจ า  
 4. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในที่มีความพร้อม มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 5. โรงเรียนมีความพร้อมด้านทรัพยากรการบริหาร (4M) 
 6. โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอกท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ 
 จุดที่ควรพัฒนา   
 1. ประชาสัมพันธ์การพัฒนานักเรียนร่วมกับภาคีเครือข่ายผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง  
 2. สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง  เช่น มอบรางวัล  เกียรติบัตร ยกย่อง ชมเชย    
 3. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีอุดมการณ์ มีวินัยมีความรับผิดชอบต่อตนเอง รับผิดชอบต่อ
สังคมและประเทศชาติ 
 

ด้านมาตรการส่งเสริม 
 จุดเด่น 
 1. มีจ านวนนักเรียน 24 คนต่อห้องเรียนและจัดการเรียนในลักษณะโรงเรียนประจ า  
 2. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในที่มีความพร้อม มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 3. โรงเรียนมีความพร้อมด้านทรัพยากรการบริหาร (4M) 
 4. โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอกท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ 
 จุดที่ควรพัฒนา  
 1. ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ คิดเป็น ท าเป็น  
แก้ปัญหาเป็น 
 2. ส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมเพ่ือชุมชน วิถีชีวิตท้องถิ่น  
 3. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์       
   
 แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 จากผลการด าเนินงานทั้งหมดระบุข้อค้นพบที่ต้องพัฒนาต่อไป ดังนี้ 

1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีอุดมการณ์และเป้าหมายในการเป็นนักประดิษฐ์ คิดค้น วิจัย เพ่ือเป็น
นักวิทยาศาสตร์ชั้นน าในการพัฒนาประเทศชาติให้มากขึ้น     
 2. ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีความเชื่อ อุดมการณ์ มีความมุ่งม่ันตั้งใจในการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความพร้อมที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาประเทศชาติ   
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 3. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นต้นแบบ  ในการจัดการศึกษาของประเทศและมีคุณภาพทัดเทียม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ   
 4. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอกท้ังใน
และต่างประเทศเพ่ิมมากข้ึน 
 
จุดแข็ง จุดที่ต้องพัฒนาของสถานศึกษาเรียงตามล าดับสภาพปัญหาและความส าคัญ 

จุดแข็ง 
 1. โรงเรียนมีคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ (บอร์ด)  
 2. โรงเรียนมีความพร้อมด้านทรัพยากรการบริหาร (4M) 
 3. เป็นนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกมีคุณสมบัติเป็นผู้มีความสามารถพิเศษทางด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ก าหนด มีจ านวนนักเรียน 24 คนต่อห้องเรียนและจัดการเรียนในลักษณะโรงเรียนประจ า 
 4. โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอกท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ  
 จุดที่ต้องพัฒนา 
 1. ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีความเชื่อ อุดมการณ์ มีความมุ่งม่ันตั้งใจในการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความพร้อมที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาประเทศชาติ   
 2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีอุดมการณ์และเป้าหมายในการเป็นนักประดิษฐ์ คิดค้น วิจัย เพ่ือเป็น
นักวิทยาศาสตร์ชั้นน าในการพัฒนาประเทศชาติให้มากขึ้น     
 3. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นต้นแบบ  ในการจัดการศึกษาของประเทศและมีคุณภาพทัดเทียม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ   
 4. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอกท้ังใน
และต่างประเทศเพ่ิมมากข้ึน  
 
แผน/ กิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน สถานศึกษา 

1. แผน/กิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
1.1 พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่นักเรียน โดยจัดกิจกรรม/โครงการ เพ่ือ

พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษโดยการสื่อสารและน าผลงานใน
ระดับนานาชาติได้ 
      1.2 พัฒนานักเรียนให้มีอุดมการณ์และเป้าหมายในการเป็นนักประดิษฐ์  คิดค้น  
วิจัย เพ่ือเป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นน าในการพัฒนาประเทศชาติให้มากขึ้น โดยจัดกิจกรรม/โครงการ 
เพ่ือโน้มน้าวสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนได้มีความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ เห็นความส าคัญของการ
ใช้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศชาติ 
  1.3 พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานตัวชี้วัดของกลุ่ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย โดยจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานตัวชี้วัดของ
หลักสูตร มีการก ากับติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
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 2. แผน/กิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
      2.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ อาคารเรียน อาคารประกอบ และปรับปรุง
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่มีความพร้อมต่อการใช้งาน มีความสวยงาม เป็นระเบียบ สะอาด ปลอดภัย 
โดยจัดท าแผนในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
      2.2 พัฒนาโรงเรียนให้เป็นต้นแบบ  ในการจัดการศึกษาของประเทศและมีคุณภาพ
ทัดเทียมโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ   
 

ความต้องการการช่วยเหลือ 
1. ความมีอิสระและความคล่องตัวของโรงเรียนในการบริหารจัดการทรัพยากร (4M) 
2. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการพัฒนาครูและบุคลากรทางด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี  
3. ความร่วมมือของสถาบันการอุดมศึกษาในการพัฒนาต่อยอดนักเรียนผู้มีความสามารถ

พิเศษทางด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
4. แรงจูงใจส าหรับบุคลากรที่มีความเชื่อ อุดมการณ์  มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาผู้เรียน

ให้มีความพร้อมที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ เพ่ือพัฒนาประเทศชาติ   
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ส่วนที่ ๔ 
ภาคผนวก 
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ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มาตรา 9 (3) ได้ก าหนดการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อ
หนึ่ง คือ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและ
ประเภทการศึกษา โดย มาตรา 31 ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุก
ประเภท ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี 
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก และตามประกาศใช้
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในการประชุมครั้งที่ 5/๒๕61 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม ๒๕61 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เพ่ือ
เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา  หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรามาตรา 9 (3) , มาตรา 31, มาตรา 48 แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับ
มติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการประชุมครั้งที่ 5/๒๕61 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 
๒๕61 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่ 
6 สิงหาคม 2561 เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา  หน่วยงานต้นสังกัด และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา   

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตระหนักและเห็นความส าคัญของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งโรงเรียนจะต้ อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  และมีการก ากับ  ติดตาม และประเมินตนเองทุกปี  พร้อมกับจัดท ารายงาน
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน   

ทั้งนี้ ให้ใช้กับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
ฉบับนี้ 

ประกาศ ณ วันที่  18 เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

(นางสุวณี  อึ่งวรากร) 
                         ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
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ประกาศมาตรฐานระดับการศึกษา 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 
ตัวช้ีวัดที่ ๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ (๑๖ ประเด็น) 
 ๑.๑ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของนักเรียนมีจ านวนบันทึกการอ่านตามที่หลักสูตรก าหนด 
 ๑.๒ ร้อยละ ๖๐.๐๐ ของจ านวนนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ที่
เข้าร่วมทดสอบผ่านเกณฑ์ของการทดสอบคณิตศาสตร์นานาชาติรอบแรกระดับเขตพ้ืนที่ได้รับรางวัล
ในระดับเหรียญทอง เงิน และทองแดง  
 ๑.๓ จ านวนนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์ของการทดสอบคณิตศาสตร์นานาชาติรอบสอง
ระดับประเทศได้รับรางวัลในระดับเหรียญทอง เงิน และทองแดง จ านวน ๕ คน 
 ๑.๔ จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการวิชาคณิตศาสตร์ในระดับเขตพ้ืนที่/
และโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ ได้รับรางวัลในระดับเหรียญทอง เงิน และทองแดง หรือล าดับที่ ๑ ๒ และ ๓ 
จ านวน ๑๐๐ คน ต่อปกีารศึกษา 
 ๑.๕ จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการวิชาคณิตศาสตร์ในระดับภาค/กลุ่ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ภาคใต้  ได้รับรางวัลในระดับเหรียญทอง เงิน และ
ทองแดง หรือล าดับที่ ๑,๒ และ ๓ จ านวน ๑๐ คนต่อปีการศึกษา 
 ๑.๖ จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการวิชาคณิตศาสตร์ในระดับประเทศ/
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ได้รับรางวัลในระดับเหรียญทอง เงิน และทองแดง 
หรือล าดับที่ ๑,๒ และ ๓ จ านวน ๕ คนต่อปีการศึกษา 
 ๑.๗ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของนักเรียนที่เรียนรายวิชา การสื่อสารและน าเสนอ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป 
 ๑.๘ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของนักเรียนที่เรียนรายวิชาสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป 
 ๑.๙ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของนักเรียนที่เรียนรายวิชา โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป 
 ๑.๑๐ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป 
 ๑.๑๑ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษารายวิชาการ
สื่อสารและน าเสนอ ในระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป 
 ๑.๑๒ นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศในระดับจังหวัด 
ได้รับรางวัลในระดับเหรียญทอง เงิน และทองแดง หรือล าดับที่ ๑,๒ และ ๓ จ านวน 5 รายการ 
ต่อปีการศึกษา 
 ๑.๑๓ นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศในระดับภาค/
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ภาคใต้ ได้รับรางวัลในระดับเหรียญทอง เงิน และ
ทองแดง หรือล าดับที่ ๑,๒ และ ๓ จ านวน ๕ รายการต่อปีการศึกษา 
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 ๑.๑๔ จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ในระดับเขตพ้ืนที่ได้รับรางวัลในระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดงหรือ
ล าดับที่ ๑,๒ และ ๓ จ านวน ๒๐ รายการ ต่อปีการศึกษา 
 ๑.๑๕ จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ระดับภูมิภาค ได้รับรางวัลในระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดงหรือล าดับ
ที่ ๑,๒ และ ๓ จ านวน ๓ รายการ ต่อปีการศึกษา 
 ๑.๑๖ นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ในระดับประเทศและนานาชาติ 
จ านวน ๒ รายการ  
 
ตัวข้ีวัดที่ 2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ     
คิดเห็นและแก้ปัญหา (๑๒ ประเด็น) 

๒.๑ จ านวนรายการที่นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ ในระดับเขตพ้ืนที่ 
ได้รับรางวัลในระดับเหรียญทอง เงิน และทองแดง หรือล าดับที ๑,๒,๓ และชมเชย จ านวน ๕ 
รายการต่อปีการศึกษา 
 ๒.๒ จ านวนรายการที่นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ ในระดับภาค ได้รับ
รางวัลในระดับเหรียญทอง เงิน และทองแดง หรือล าดับที ๑,๒,๓ และชมเชย จ านวน ๑๐ รายการต่อ
ปีการศึกษา 
 ๒.๓ จ านวนรายการที่นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ ในระดับชาติ และ
นานาชาติ ได้รับรางวัลในระดับเหรียญทอง เงิน และทองแดง หรือล าดับที่ ๑,๒,๓ และรางวัลชมเชย 
จ านวน ๓ รายการต่อปีการศึกษา 
 ๒.๔ จ านวนโครงงานคณิตศาสตร์ที่นักเรียนได้น าเสนอและผ่านเกณฑ์ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา/โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ ได้รับรางวัลในระดับเหรียญทอง เงิน และทองแดง หรือล าดับที่ ๑,๒ 
และ ๓ จ านวน ๓ โครงงานต่อปีการศึกษา 
 ๒.๕ จ านวนโครงงานคณิตศาสตร์ที่นักเรียนได้น าเสนอและผ่านเกณฑ์ระดับภาค/กลุ่ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ภาคใต้ ได้รับรางวัลในระดับเหรียญทอง เงิน และ
ทองแดง หรือล าดับที่ ๑,๒ และ ๓ จ านวน ๑ โครงงานต่อปีการศึกษา 
 ๒.๖ จ านวนโครงงานคณิตศาสตร์ที่นักเรียนได้น าเสนอและผ่านเกณฑ์ระดับประเทศ/กลุ่ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ได้รับรางวัลในระดับเหรียญทอง เงิน และทองแดง หรือ
ล าดับที่ ๑,๒ และ ๓ จ านวน ๑ โครงงานต่อปีการศึกษา 
 ๒.๗ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไปในรายวิชา
โครงงาน ม.๒   
 ๒.๘ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของนักเรียนมีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ  ๓.๐๐ ขึ้นไปใน
รายวิชาโครงงาน ม.๕ 
 ๒.๙ นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ในระดับจังหวัด และได้รับรางวัลในระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง หรือล าดับที่ 
๑,๒ และ ๓ จ านวน ๔ รายการต่อปีการศึกษา 
 ๒.๑๐ นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ในระดับประเทศ ได้รับรางวัลในระดับเหรียญทอง เงิน และทองแดง หรือล าดับที่๑,๒,๓ 
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และรางวัลชมเชย จ านวน ๓ รายการต่อปีการศึกษา 
 ๒.๑๑ จ านวนโครงการคอมพิวเตอร์ที่ได้น าเสนอโครงการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่ง
ประเทศไทย ผ่านการคัดเลือก รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้  จ านวน ๑๐ โครงการ 
 ๒.๑๒ จ านวนโครงการคอมพิวเตอร์ที่ได้น าเสนอโครงการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่ง
ประเทศไทย ผ่านการคัดเลือกรอบสอง ระดับภาคใต้และระดับประเทศ จ านวน ๓ โครงการต่อปี
การศึกษา  
 
ตัวช้ีวัดที่ 3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม (๕ ประเด็น) 
 ๓.๑ นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและด้านอ่ืน ๆ 
ที่ได้รับรางวัล จ านวน ๒ ชิ้นต่อปีการศึกษา 
 ๓.๒ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป ในรายวิชา
โครงงาน ม.๒  
 ๓.๓ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป ในรายวิชา
โครงงาน ม.๕ 
 ๓.๔ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป ในรายวิชา
นวัตกรรม ม.๔   
 ๓.๕ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป ในรายวิชา
การบูรณาการความรู้ ๑   
 
ตัวช้ีวัดที่ 4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (๕ ประเด็น) 
 ๔.๑ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของจ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไปใน
ทุกรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
 ๔.๒ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของจ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไปใน
รายวิชาการสื่อสารและน าเสนอระดับชั้นม. ๓ 
 ๔.๓ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของจ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไปใน
รายวิชา สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นม. ๔ 
 ๔.๔ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป ในรายวิชา
โครงงาน ม.๒  
 ๔.๕ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป ในรายวิชา
โครงงาน ม.๕ 
 
ตัวช้ีวัดที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา (๘ ประเด็น) 
 ๕.๑ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของจ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 ๕.๒ ร้อยละ ๗๕.๐๐ ของจ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
 ๕.๓ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของจ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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 ๕.๔ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของจ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ๕.๕ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของจ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ๕.๖ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของจ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
 ๕.๗ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของจ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
 ๕.๘ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของจ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
ตัวช้ีวัดที่ 6 มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ (๕ ประเด็น) 
 ๖.๑ ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้ศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษา 
 ๖.๒ ร้อยละ ๖๐.๐๐ ของนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไปต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 
ฟังบรรยายด้านอาชีพ 
 ๖.๓ ร้อยละ ๖๐.๐๐ ของนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไปต่อการเข้ารับการแนะ
แนวการศึกษาต่อ 
 ๖.๔ ร้อยละ ๗๕.๐๐ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ มีความพึงพอใจต่อการศึกษา 
ดูงานตันแลนด์ (อิชิตัน) ในระดับมากขึ้นไป 
 ๖.๕ ร้อยละ ๖๐.๐๐ ของนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการเข้าร่วมกิจกรรมตลาด
นัดคนอยากขาย โครงการ “Walking Street” 
 
ตัวช้ีวัดเพิ่มเติมส าหรับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
ตัวช้ีวัดที่ ๗ ค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน        
(O-NET) ทุกรายวิชาในแต่ละกลุ่มสาระ (๑ ประเด็น) 
 ๗.๑ คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับโรงเรียน ๖๕.๐๐ จากระดับคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ใน ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้  
  ๑) คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับโรงเรียน ๗๐.๐๐ จากระดับคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  ๒) คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับโรงเรียน ๗๕.๐๐ จากระดับคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  ๓) คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับโรงเรียน ๖๐.๐๐ จากระดับคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  ๔) คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับโรงเรียน ๕๕.๐๐ จากระดับคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 
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ตัวช้ีวัดที่ ๘ ค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (๑ ประเด็น)   
 ๘.๑ คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับโรงเรียน ๕๕.๐๐ จากระดับคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ใน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ๑) คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับโรงเรียน ๗๐.๐๐ จากระดับคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  ๒) คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับโรงเรียน ๖๕.๐๐ จากระดับคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  ๓) คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับโรงเรียน ๕๐.๐๐ จากระดับคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  ๔) คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับโรงเรียน ๔๘.๐๐ จากระดับคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
  ๕) คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับโรงเรียน ๕๐.๐๐ จากระดับคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 
 
ตัวช้ีวัดที่ ๙ ค่าเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบภาษาอังกฤษนักเรียน แบบ CEFR (๒ ประเด็น)   
 ๙.๑ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีผลการทดสอบ CEFR 
ระดับ A1-A2 
 ๙.๒ ร้อยละ ๓๐.๐๐ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีผลการทดสอบ CEFR 
ระดับ B1-B2 
 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 
ตัวช้ีวัดที่ 1 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด (๕ ประเด็น) 
 ๑.๑ ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 ๑.๒ ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของนักเรียนระดับชั้นม.๕ ที่เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานด้านสังคม
ศึกษา ภาษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดี 
 ๑.๓ ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “รักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน” 
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติร่วมกับอบต.บางรัก  
 ๑.๔ ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมท าความสะอาดเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 ๑.๕ ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมท าความสะอาดเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
หอพัก 
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ตัวช้ีวัดที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย (๔ ประเด็น) 
 ๒.๑ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย ปีการศึกษาละ ๑๐ ครั้ง 
 ๒.๒ ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของนักเรียนที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายพุทธบุตร 
 ๒.๓ ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของนักเรียนที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากต่อการ เข้าร่วมกิจกรรม
กีฬาสี 
 ๒.๔ ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของนักเรียนระดับชั้นม.๕ ที่เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานด้านสังคม
ศึกษา ภาษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดี 
 
ตัวช้ีวัดที่ 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย (๔ ประเด็น) 
 ๓.๑ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของนักเรียนที่ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
 ๓.๒ ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของนักเรียนที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากต่อการ เข้าร่วมกิจกรรม 
วันชาวหอ 
 ๓.๓ ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของนักเรียนที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 
พ่ีน้องสายรหัส 
 ๓.๔ ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของนักเรียนที่เรียนรายวิชา ทักษะชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป 
 
ตัวช้ีวัดที่ 4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม (๖ ประเด็น) 
 ๔.๑ ร้อยละ ๗๐.๐๐ ของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ การทดสอบสมรรถภาพทางกายระดับปาน
กลางข้ึนไป 
 ๔.๒ ร้อยละ ๕๐.๐๐ ของนักเรียนที่มีสุขภาพกายอัตราการเจริญเติบโตน้ าหนักและส่วนสูง 
(ค่า BMI) ในระดับปกติ 
 ๔.๓ ร้อยละ ๗๐.๐๐ ของนักเรียนที่มีผลการประเมินสุขภาวะจิตสังคมอยู่ในกลุ่มปกติ 
 ๔.๔ ร้อยละ ๘๕.๐๐ ของนักเรียนอยู่ร่วมกับเพ่ือนในหอพักด้วยความอบอุ่น 
 ๔.๕ ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของนักเรียนที่มีความเห็นในระดับดีขึ้นไปต่อกิจกรรมการเยี่ยมหอพัก 
เกี่ยวกับสภาพภายในหอพักท่ีอยู่อาศัย การปฏิบัติตนในการอยู่หอพัก สภาพของห้องพักและ
สภาพแวดล้อมของหอพัก 
 ๔.๖ ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของนักเรียนที่เรียนรายวิชา ทักษะชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 
ตัวช้ีวัดที่ 1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน (๒ ประเด็น) 
 ๑.๑ โรงเรียนรว่มก าหนดอุดมการณ์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ โครงการหรือ
กิจกรรมร่วมกับกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 



รายงานผลการประเมินตนเอง 
ปีการศึกษา 2561 

36 

 
 ๑.๒ โรงเรียนก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษาชัดเจนตาม
วัตถุประสงค์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 
ตัวช้ีวัดที่ 2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา (๖ ประเด็น) 
 ๒.๑ โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารตามโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้
เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
 ๒.๒ มีศูนย์พัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคใน
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๒.๓ มีคณะกรรมการพัฒนาโครงการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค  
 ๒.๔ มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
 ๒.๕ จัดท าแผนงาน โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการของโรงเรียน โดยใช้กระบวนการ
บริหารเชิงคุณภาพ 
 ๒.๖ จัดการประชุมครูและ บุคลากรอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 
 
ตัวช้ีวัดที่ 3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย (๒ ประเด็น) 
 ๓.๑ วางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  
 ๓.๒ มีการจัดประชุมพัฒนาหลักสูตรร่วมกันภาคเรียนละ ๑ ครั้งในแต่ละกลุ่มสาระ 
 
ตัวช้ีวัดที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ (๒ ประเด็น) 
 ๔.๑ ครูร้อยละ ๙๐.๐๐ มีการพัฒนาตนเองโดยเฉลี่ยมากกว่า ๑๘ ชั่วโมงต่อคน/ภาคเรียน 
 ๔.๒ ครูร้อยละ ๙๐.๐๐ได้รับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาบุคลากร 
 
ตัวช้ีวัดที่ 5 จัดสภาพแวดล้อม ทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
(๒ ประเด็น) 
 ๕.๑ มีแผนผังการใช้อาคารและห้องต่าง ๆ ร้อยละ ๙๐.๐๐ 
 ๕.๒ มีค าสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
 ๕.๓ โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
 ๕.๔ โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคาร สถานที่ ภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมและระบบ
สาธารณูปโภค 
 
ตัวช้ีวัดที่ 6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู ้
(๔ ประเด็น) 
 ๖.๑ ครูผู้สอนร้อยละ ๙๐.๐๐  มีเครื่อง Notebook เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน 
 ๖.๒ ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีสื่อเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 
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ไม่น้อยกว่า ๒๐ รายการ 
 ๖.๓ ครูแต่ละกลุ่มสาระมีการสร้างนวัตกรรม/เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ จ านวนไม่น้อยกว่า   
๕ รายการ 
 ๖.๔ โรงเรียนมีทะเบียนแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาไม่น้อยกว่า  ๒๐  
แหล่งต่อปีการศึกษา 
 
ตัวช้ีวัดที่ 7 การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน (กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย) (๗ ประเด็น) 
 ๗.๑ โรงเรียนมีการประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ๗.๒ โรงเรียนมีการประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
 ๗.๓ โรงเรียนมีค าสั่งการปฏิบัติราชการของคณะครู บุคลากรทุกกลุ่มงานทุกฝ่าย 
 ๗.๔ โรงเรียนมีค าสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ๗.๕ โรงเรียนมีค าสั่งแต่งตั้งครูเวรประจ าสัปดาห์ 
 ๗.๖ โรงเรียนมีคณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ร่วม
สนับสนุนพัฒนาโรงเรียน 
 ๗.๗  โรงเรียนได้รับการสนับสนุนความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ในการจัดการศึกษา  
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 
ตัวช้ีวัดที่ 1 จัดการเรียนรู้ผ่านการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ (๗ ประเด็น) 
 ๑.๑ ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดและปฏิบัติจริง     
ไม่น้อยกว่า ๒๐ รายวิชาต่อปีการศึกษา 
 ๑.๒ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่จัดการเรียนรู้ผ่านการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้
 ๑.๓ ร้อยละ ๗๐.๐๐ ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาที่จัดการเรียนรู้ผ่าน
การคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 ๑.๔ ร้อยละ ๗๐.๐๐ ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะท่ีจัดการเรียนรู้ผ่านการคิดและ 
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 ๑.๕ ร้อยละ ๗๐.๐๐ ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมที่จัดการ
เรียนรู้ผ่านการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 ๑.๖ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีที่จัดการเรียนรู้
ผ่านการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 ๑.๗ โรงเรียนมีกิจกรรม โครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านการคิดและการปฏิบัติจริง 
ไม่น้อยกว่า ๑๐ โครงการ 
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ตัวช้ีวัดที่ 2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  (๕ ประเด็น) 
 ๒.๑ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมที่ใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๒.๒ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะท่ีใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๒.๓ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาที่ใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๒.๔ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๒.๕ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่ใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
ตัวช้ีวัดที่ 3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก (๕ ประเด็น) 
 ๓.๑ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีการ
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๓.๒ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๓.๓ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษามีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก 
 ๓.๕ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีมีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 
ตัวช้ีวัดที่ 4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน (๖ ประเด็น) 
 ๔.๑ ร้อยละ ๗๐.๐๐ ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
. ๔.๒ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง 
เป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๔.๓ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๔.๔ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๔.๕ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๔.๖ ครูร้อยละ ๗๐.๐๐ได้รับการพัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ กิจกรรมการสอบ CEFR 
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ตัวช้ีวัดที่ 5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ (๑ ประเด็น) 
 โรงเรียนมีโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า  
๕ โครงการ 
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ค าสั่งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

ที่ 23 /๒๕๖2 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

การประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
---------------------------------------------------------------------- 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
และให้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ให้สถานศึกษาติดตามการด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผล
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา ตามแนวทางการประเมินคุณภาพแนวใหม่ ระดับสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้  
  1. นางสุวณี  อ่ึงวรากร    ประธานกรรมการ 
  2. นายจักรพงษ์ ทองประดับ   รองประธานกรรมการ 
  3. นางวงษ์สุดา  จิตรไมตรีเจริญ    กรรมการและเลขานุการ 
 
 ให้คณะกรรมการดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่ในการติดตามการด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้สามารถด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลักการประกันคุณภาพแนวใหม่ บนพื้นฐานความโปร่งใส 
คุ้มค่า ยึดหลักนิติธรรมและหลักคุณธรรม เน้นการมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบ ด้วยการประเมิน
แบบองค์รวม บริหารจัดการ ก าหนดทิศทาง แนวนโยบายและมาตรฐานสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ระดับแผนงาน เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 

สั่ง  ณ  วันที่  22  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕62 
 
 
 

(นางสุวณี  อึ่งวรากร) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
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ค าสั่งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

ที่ 178 /๒๕๖1 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ประจ าปีการศึกษา 2561 
---------------------------------------------------------------------- 

   
เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นไปพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา 9 (3) ได้ก าหนดการจัดระบบโครงสร้างและ
กระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและ
จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดย มาตรา 31 ให้กระทรวงมี
อ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐาน
การศึกษา และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก และตามประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.2561 ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในการประชุมครั้งที่ 5/๒๕61 เมื่อวัน
ศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม ๒๕61 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา  
หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล 
และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตระหนักและเห็นความส าคัญของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งโรงเรียนจะต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  และมีการก ากับ  ติดตาม และประเมินตนเองทุกปี  พร้อมกับจัดท ารายงาน
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕61 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง รับผิดชอบ ดังนี้ 
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๑. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่ 

๑. วางแผน ให้ค าปรึกษา อ านวยความสะดวก ประสานงาน ตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา เพ่ือเตรียมรับการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัด และการ
ประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 

๒. บริหารจัดการ ก าหนดทิศทาง แนวนโยบายและมาตรฐานสถานศึกษาให้    
       สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ระดับแผนงาน เพ่ือพัฒนา    
       ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

๓. ส่งเสริมสนับสนุน ประสานงาน บริการ ควบคุม ดูแลคุณภาพกลุ่มงานประกัน  
      คุณภาพการศึกษา และแก้ปัญหาเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความ  
      เรียบร้อย  

ประกอบด้วย 
1) นางสุวณี    อ่ึงวรากร   ประธานกรรมการ 

  2) นายจักรพงษ์   ทองประดับ  รองประธานกรรมการ 
  3) นายยุทธนา  แก้วรักษ์   กรรมการ 
  4) นางอมรา  เพทาย   กรรมการ 
  5) นายเพลิง  ขุนชิต   กรรมการ 
  6) นายรัตน์กร   กุลบุญ   กรรมการ 

7) นางวงษ์สุดา  จิตรไมตรีเจริญ  กรรมการและเลขานุการ 
 

2. คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที ่
  1. จัดท ามาตรฐานสถานศึกษาก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของมาตรฐานการประกัน     
                         คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  

2. จัดระบบการบริหารและสารสนเทศงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้  
                         มีประสิทธิภาพเพ่ือใช้บริหารจัดการภายในสถานศึกษา 

3. ประเมินคุณภาพการศึกษาและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม 
                         มาตรฐานสถานศึกษาให้เป็นไปตามระบบหลักเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาภายใน 
                         สถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
     4. จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปีโดยระบุความส าเร็จ ตามค่าเป้าหมายที่ 
                         ก าหนดในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพร้อมหลักฐานข้อมูล    
                         และผลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เสนอต่อ 
                         หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5. ก ากับ ติดตาม ดูแลควบคุมการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานติดตาม    
                         ตรวจสอบประสานงานกลุ่ม/ฝ่าย/งานที่เก่ียวข้อง 
                  6. รายงานก ากับ ติดตามและประเมินผลต่อหน่วยงานต้นสังกัด หรือส านักงาน  
          รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

7. เตรียมการรองรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก  
8. รายงานคุณภาพการจัดการศึกษาต่อสาธารณชนและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง   
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ประกอบด้วย 
            1) นายจักรพงษ์   ทองประดับ ประธานกรรมการ 

2) นางจินดา  ทองอ่อน รองประธานกรรมการ 
  3) นางสิริลักขณ์  หลงขาว  กรรมการ 
  4) นางพัชรา    พงศ์มานะวุฒิ กรรมการ 
  5) นางตรีชฎา  ถาวรมาศ กรรมการ 
  6) นางยุพา  ชูเนตร์   กรรมการ 
 7) นางมณฑา   จริงจิตร  กรรมการ  

๘) นางเพ็ญแข  ชุมเชื้อ  กรรมการ 
  ๙) นายทรงศักดิ์  หมั่นถนอม กรรมการ 
  1๐) นางสาวอาภาศรี   ชุ่มชื่น  กรรมการ 
  ๑๑) นางสาวเสาวณ ี ทองเกิด  กรรมการ 
  1๒) นางปาจรีย์   ชัยเพชร  กรรมการ 
  ๑๓) นางอุษารัศม์ โสภารัตน ์ กรรมการ 
  1๔) นางกิดาการ  บุณยนิธิโชติ กรรมการ 
  1๕) นางสุวิมล  ถนอมผล กรรมการ 
  1๖) นางสาวสุธารัตน์ ช านาญเหนาะ กรรมการ 
  1๗) นายสมใจ  ภัติศิร ิ  กรรมการ 
  ๑๘) นายอรรถพล ขันแก้ว  กรรมการ 
  ๑๙) นายวรายุทธ พิชัยรัตน์ กรรมการ 
  2๐) นางสาวรทิตา ไกรเทพ  กรรมการ 
  2๑) นายสุทธิศักดิ์ สุขส าราญ กรรมการ 
  2๒) นางสาวลัดดาวัลย์    ทองแดง  กรรมการ 
  2๓) นางวงษ์สุดา  จิตรไมตรีเจริญ กรรมการและเลขานุการ 
  2๔) นางสาวกุลิสรา พลเพชร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  2๕) นางรัศนียา  อุดมเจริญศักดิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  2๖) นางมิ่งขวัญ  ขาวดี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
       ๒.๑  งานจัดระบบการบริหารและสารสนเทศ  มีหน้าที่ 

๑. จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้ในการ   
    บริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
2. จัดเก็บข้อมูลตามโปรแกรมข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
3. สรุปรายงานผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ  
    ยิ่งขึ้น  

ประกอบด้วย 
๑) นางสาวกุลิสรา  พลเพชร  ประธานกรรมการ 
๒) นางอุษารัศม์  โสภารัตน ์ รองประธานกรรมการ 
๓) นายสมใจ   ภัติศิร ิ  กรรมการ 
๔) นายสุทธิพจน์  อุดมเจริญศักดิ์ กรรมการ 
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๕) นางสาวสมศรี หนูทอง  กรรมการ 
๖) นางกิดาการ    บุณยนิธิโชติ กรรมการ 
๗) นางสิริลักขณ์   หลงขาว  กรรมการ 
๘) นายณัฐพล   ยอดโมรา กรรมการ 
๙) นางสาวอุบลวรรณ   ธีรนาถธ ารง กรรมการ 
๑๐)  นายวรายุทธ  พิชัยรัตน์ กรรมการ 
๑๑)  นางสาวนุชนาถ  นวลนิ่ม  กรรมการ 
๑๒)  นางสาวรทิตา  ไกรเทพ  กรรมการ 
๑๓)  นายอรรถพล  ขันแก้ว  กรรมการและเลขานุการ 
๑๔)  นางสาวอาภาศรี   ชุ่มชื่น  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๕)  นางสุวิมล  ถนอมผล          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

๒.๒ งานประเมินคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ 
๑. รับผิดชอบในการดูแล ควบคุม การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
๒. งานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษางานประเมินคุณภาพการศึกษาให้เป็นไป    
    ตามระบบหลักเกณฑ์ มาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษาของ    
    กระทรวงศึกษาธิการ  

ประกอบด้วย 
๑) นางรัศนียา    อุดมเจริญศักดิ์ ประธานกรรมการ 
๒) นางตรีชฎา  ถาวรมาศ รองประธานกรรมการ 
๓) นายจักรพันธุ์   ศรีวราพันธุ์ กรรมการ 
๔) นายสุทธิพจน์   อุดมเจริญศักดิ์ กรรมการ 
๕) นางกานดา    ก้าวสัมพันธ์ กรรมการ 
๖) นางสายไหม   หว่างสกุล กรรมการ 
๗) นางสาวสุธารัตน์   ช านาญเหนาะ กรรมการ 
๘) นายสมศักดิ์    ปลอดภัย กรรมการ 
๙) นายวิชัย    ขันตี  กรรมการ 
๑๐)  นางยุพา    ชูเนตร์  กรรมการ 
๑๑)  นางสาวกุลิสรา  พลเพชร  กรรมการ 
๑๒)  นางมิ่งขวัญ   ขาวดี  กรรมการ 
๑๓)  นายอุทิศ    สุวรรณคีรี กรรมการ 
๑๔)  นางปาจรีย์   ชัยเพชร  กรรมการและเลขานุการ 
๑๕)  นายทรงศักดิ์  หมั่นถนอม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๖)  นางเพ็ญแข   ชุมเชื้อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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 ๒.3 งานรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี มีหน้าที่ 

๑. จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี  
๒. ก าหนดค่าเป้าหมาย ระบุความส าเร็จ 
๓. ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
๔. รวบรวม ประมวลผลข้อมูลและสรุปผลการประเมินตนเองภายในสถานศึกษา   
    ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่ 
    เกี่ยวข้องและเผยแพร่ต่อสาธารณชน  

ประกอบด้วย 
๑) นางมิ่งขวัญ   ขาวดี  ประธานกรรมการ 
๒) นางสาวอาภาศรี ชุ่มชื่น         รองประธานกรรมการ 
๓) นางพัชรา  พงศ์มานะวุฒิ กรรมการ 
๔) นางสิริลักขณ์  หลงขาว  กรรมการ 
๕) นางมณฑา   จริงจิตร  กรรมการ 
๖) นางกิดาการ  บุณยนิธิโชติ กรรมการ 
๗) นางสาวศศิธัญนันท์  ตันวิมลรัตน์ กรรมการ 
๘) นางสายไหม  หว่างสกุล กรรมการ 
๙) นายวรายุทธ  พิชัยรัตน์ กรรมการ 
๑๐) นางสาวเสาวณี  ทองเกิด  กรรมการและเลขานุการ 
๑๑) นางสาวสุธารัตน์ ช านาญเหนาะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๒) นางสุวิมล  ถนอมผล          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
๒.4 งานรายงานก ากับติดตามและประเมินผล 
มีหน้าที่ 
  1. ก ากับ ติดตาม ดูแลควบคุมการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานติดตาม    
                         ตรวจสอบประสานงานกลุ่ม/ฝ่าย/งานที่เก่ียวข้อง 
  2. รายงานก ากับ ติดตามและประเมินผลต่อหน่วยงานต้นสังกัด หรือส านักงาน 
                         รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) 
ประกอบด้วย 

๑) นางวงษ์สุดา   จิตรไมตรีเจริญ ประธานกรรมการ 
๒) นางสิริลักขณ์  หลงขาว  รองประธานกรรมการ 
๓) นางสาวกุลิสรา  พลเพชร  กรรมการ 
๔) นายอรรถพล  ขันแก้ว  กรรมการ 
๕) นางสาวอาภาศรี   ชุ่มชื่น  กรรมการ 
๖) นางรัศนียา    อุดมเจริญศักดิ์ กรรมการ 
๗) นางตรีชฎา  ถาวรมาศ กรรมการ 
๘) นางสาวปาจรีย์   ชัยเพชร  กรรมการ 
๙) นางมิ่งขวัญ  ขาวดี  กรรมการ 
๑๐)  นางสาวเสาวณ ี ทองเกิด  กรรมการ 
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๑๑)  นางสาวสุธารัตน ์ ช านาญเหนาะ กรรมการ 
๑๒)  นางสาวลัดดาวัลย ์ ทองแดง  กรรมการและเลขานุการ 
๑๓)  นางสาวศศิธัญนันท์  ตันวิมลรัตน์       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๔)  นายทรงศักดิ์ หมั่นถนอม        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความ

รับผิดชอบ  เสียสละ  เพ่ือบังเกิดผลดีแก่ทางราชการต่อไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  27  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕61 
 
  

 
(นางสุวณี  อึ่งวรากร) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
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แบบติดตามการด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 

 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน  
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 

มาตรฐานการศึกษา กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน การติดตาม/ตรวจสอบ 
1. มีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน  
การสื่อสาร และการ
คิดค านวณ 

- โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
คณิตศาสตร์ 
- โครงการส่งเสริมโครงงานคณิตศาสตร์ 
- โครงการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน
วิชาภาษาไทย 
- กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
- กิจกรรมส่งเสริมการท าโครงงาน
คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์, อบรม 
เชิงปฏิบัติการ การสร้างแอพพลิเคชั่น 
บนมือถือ 
- กิจกรรมส่งเสริมการท าโครงงาน
คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์, อบรมเชิง
ปฏิบัติการหุ่นยนต์ท ามือ 
- โครงการพัฒนานักเรียนสู่
มาตรฐานสากลโดยการหาผู้เชี่ยวชาญ
ชาวไทยเป็นที่ปรึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ 
- โครงการส่งเสริมนักเรียนเข้าค่าย
โอลิมปิกวิชาการ 
- โครงการฟิสิกส์สับประยุทธ์ 
- โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
- โครงการจัดนิทรรศการและน าเสนอ
โครงงานนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 
กิจกรรมที่ ๑ จัดนิทรรศการและน าเสนอ
โครงงานนักเรียนชั้นม.๕ ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 
กิจกรรมที่ ๒ การสอบเค้าโครงโครงงาน
ของนักเรียนชั้นม.๔ 
- STEM EDUCATION 

- กิจกรรม/โครงการ ที่
ด าเนินการช่วยส่งเสริมการ
พัฒนาความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดค านวณ ให้แก่ผู้เรียนได้เป็น
อย่างดี 
- ผลการด าเนินกิจกรรม/
โครงการบรรลุเป้าหมาย
มากกว่าร้อยละ ๘๐  
- ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริม
ความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ มากกว่าร้อยละ ๘๐  
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มาตรฐานการศึกษา กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน การติดตาม/ตรวจสอบ 

กิจกรรมที่ ๓ การจัดการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับ STEM EDUCATION และ
การสร้างนวัตกรรมสู่ผู้เรียน 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ สนุกกับโครงงาน 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ การสร้างองค์ความรู้ 
๑ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ การสื่อสารและการ
น าเสนอ 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 STEM ธรรมชาติและ
การสืบเสาะ, การสร้างนวัตกรรม, 
สัมมนา 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ โครงงาน ๑ 
- งานจัดท าสมุดบันทึกการอ่าน 
- โครงการตลาดนัดหนังสือเพ่ือนักอ่าน 
- โครงการค่าย ๓ ภาษา 
- งานจัดการเรียนรู้โดยเจ้าของภาษาจีน 
- งานจัดการเรียนรู้โดยเจ้าของ
ภาษาอังกฤษ 
- โครงการพัฒนาทักษะ “การรู้เรื่องการ
อ่านและสื่อสารได้ตามแนวทางการ
ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA” 
- โครงการค่ายภาษาไทย (ค่ายการอ่าน/
การเขียน) 
- โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย Pcctrg 
News 
- เอกสารรายงานโครงงานนักเรียน 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

2. มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์  
คิดอย่างมีวิจารญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน

- โครงการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
- โครงการส่งเสริมนักเรียนเข้าค่าย
โอลิมปิกวิชาการ 

- กิจกรรม/โครงการ ที่
ด าเนินการช่วยส่งเสริมการ
พัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะห์  
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มาตรฐานการศึกษา กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน การติดตาม/ตรวจสอบ 

ความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา  

- โครงการฟิสิกส์สับประยุทธ์ 
- โครงการฟังบรรยายด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
- กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้าน
โครงงานคอมพิวเตอร์ 
- โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ 
- โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
- โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
คณิตศาสตร์ 
- โครงการส่งเสริมโครงงานคณิตศาสตร์ 
- กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน เวทีเสนอนโยบายพรรคก่อน
การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
- เอกสารรายงานโครงงานนักเรียน 

คิดอย่างมีวิจารญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาให้แก่ผู้เรียนได้เป็น
อย่างดี 
- ผลการด าเนินกิจกรรม/
โครงการบรรลุเป้าหมาย
มากกว่าร้อยละ ๘๐  
- ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริม
ความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ มากกว่าร้อยละ ๘๐  
- ผู้เรียนได้แสดงออกอย่าง
สร้างสรรค ์
 

3. มีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 

- โครงการผลิตสื่อ ของเล่น เกมทาง
วิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้าน
โครงงานคอมพิวเตอร์ 
- โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
คณิตศาสตร์ 
- โครงการส่งเสริมโครงงานคณิตศาสตร์ 
- กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้าน
โครงงานคอมพิวเตอร์ 
- โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ 
- โครงการจัดนิทรรศการและน าเสนอ
โครงงานนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 
กิจกรรมที่ ๑ จัดนิทรรศการและน าเสนอ
โครงงานนักเรียนชั้นม.๕ ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 
กิจกรรมที่ ๒ การสอบเค้าโครงโครงงาน
ของนักเรียนชั้นม.๔ 
- STEM EDUCATION 

- กิจกรรม/โครงการ ที่
ด าเนินการช่วยส่งเสริม
ความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมแก่ผู้เรียนได้เป็นอย่าง
ดี 
- ผลการด าเนินกิจกรรม/
โครงการบรรลุเป้าหมาย
มากกว่าร้อยละ ๘๐  
- ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริม
ความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม มากกว่าร้อยละ ๘๐  
- ผู้เรียนได้แสดงออกอย่าง
สร้างสรรค ์
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มาตรฐานการศึกษา กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน การติดตาม/ตรวจสอบ 

กิจกรรมที่ ๓ การจัดการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับ STEM EDUCATION และ
การสร้างนวัตกรรมสู่ผู้เรียน 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ สนุกกับโครงงาน 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ การสร้างองค์ความรู้ 
๑ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ การสื่อสารและการ
น าเสนอ 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 STEM ธรรมชาติและ
การสืบเสาะ, การสร้างนวัตกรรม, 
สัมมนา 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ โครงงาน ๑ 
- เอกสารรายงานโครงงานนักเรียน 
- รายงานผลการน าเสนอผลงาน
นวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ 

4. มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

- โครงการจัดแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ 
ICT Fair PccTrg (ส่งเสริมความเป็นเลิศ) 
- กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้าน
โครงงานคอมพิวเตอร์ 
- โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ 
- โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย Pcctrg 
News 
- โครงการจัดนิทรรศการและน าเสนอ
โครงงานนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 
กิจกรรมที่ ๑ จัดนิทรรศการและน าเสนอ
โครงงานนักเรียนชั้นม.๕ ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 
กิจกรรมที่ ๒ การสอบเค้าโครงโครงงาน
ของนักเรียนชั้นม.๔ 
- STEM EDUCATION 
กิจกรรมที่ ๓ การจัดการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับ STEM EDUCATION และ
การสร้างนวัตกรรมสู่ผู้เรียน 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ สนุกกับโครงงาน 

- กิจกรรม/โครงการ ที่
ด าเนินการช่วยส่งเสริม
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารแก่ผู้เรียนได้เป็น
อย่างดี 
- ผลการด าเนินกิจกรรม/
โครงการบรรลุเป้าหมาย
มากกว่าร้อยละ ๘๐  
- ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริม
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มากกว่าร้อยละ ๘๐  
- ผู้เรียนได้แสดงออกอย่าง
สร้างสรรค ์
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มาตรฐานการศึกษา กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน การติดตาม/ตรวจสอบ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๒ การสร้างองค์ความรู้ 
๑ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ การสื่อสารและการ
น าเสนอ 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 STEM ธรรมชาติและ
การสืบเสาะ, การสร้างนวัตกรรม, 
สัมมนา 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ โครงงาน ๑ 
- สถิติการใช้ห้องสมุด 
- สถิติการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนตาม 
หลักสูตรสถานศึกษา 

- ปพ.๕ ทุกรายวิชา 
- ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
- โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
- โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนภาษาต่างประเทศ 
- คลินิกวิชาการ 
- กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ 
- โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง 
คณิตศาสตร์ 
- โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และ
ครุภัณฑ์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนชีววิทยา เคมีและฟิสิกส์ 
- โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการด้านดนตรี ศิลปะและนาฏศิลป์ 

- กิจกรรม/โครงการ ที่
ด าเนินการช่วยยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาให้สูงขึ้น 
- ผลการด าเนินกิจกรรม/
โครงการบรรลุเป้าหมาย
มากกว่าร้อยละ ๘๐  
 

6. มีความรู้ทักษะ
พื้นฐานและเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพ 

- กิจกรรมชุมนุมต่าง ๆ  
- ค่ายศิลปะ (ทัศนศิลป์) 
 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย Pcctrg 
News 

- ผลการด าเนินกิจกรรม/
โครงการ 
สูงกว่าค่าเป้าหมายความส าเร็จ
ที่ก าหนดไว้ 



รายงานผลการประเมินตนเอง 
ปีการศึกษา 2561 

52 

 
มาตรฐานการศึกษา กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน การติดตาม/ตรวจสอบ 

- โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ตลาด
นัดคนอยากขาย (Pcctrg Walking 
Street) 
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
คอมพิวเตอร์ งานเกษตร งานช่าง และ
งานอาชีพ 
- โครงการปลูกพืชไร้ดิน 
- รายงานผลการจัดกิจกรรมบรรยายด้าน
อาชีพ 
- ผลการสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อใน
สถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

7. ค่าเฉลี่ยของระดับ
คะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ทุกรายวิชา
ในแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

- โครงการวิเคราะห์ผลการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการสอบ 
- ผลการทดสอบ 

- ผลการด าเนินกิจกรรม/
โครงการ 
สูงกว่าค่าเป้าหมายความส าเร็จ
ที่ก าหนดไว้ 

8. ค่าเฉลี่ยของระดับ
คะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) ในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 6   

- โครงการวิเคราะห์ผลการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการสอบ 
- ผลการทดสอบ 

- ผลการด าเนินกิจกรรม/
โครงการ 
สูงกว่าค่าเป้าหมายความส าเร็จ
ที่ก าหนดไว้ 

๙. ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ของผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษนักเรียน 
แบบCEFR  
 
  
 

โครงการพัฒนานักเรียนสู่มาตรฐานสากล
โดยการพัฒนานักเรียนด้านภาษาอังกฤษ
สู่สากล, การเข้าทดสอบของนักเรียนตาม
โครงการมาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ CEFR ประเทศไทย 
โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด
ภาษาต่างประเทศเป็นแหล่งเรียนรู้ 
โครงการภาษาอังกฤษสู่มาตรฐานสากล 

- ผลการด าเนินกิจกรรม/
โครงการ 
สูงกว่าค่าเป้าหมายความส าเร็จ
ที่ก าหนดไว้ 
- กิจกรรม/โครงการ ที่
ด าเนินการช่วยส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษเทียบเคียง
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มาตรฐานการศึกษา กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน การติดตาม/ตรวจสอบ 

CEFR 
กิจกรรมจัดทดสอบภาษาอังกฤษ CEFR 
กิจกรรมพัฒนานักเรียนตามมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ CEFR 
ผลการทดสอบ  

มาตรฐานสากล 

 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 
มาตรฐานการศึกษา กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน การติดตาม/ตรวจสอบ 

1. มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียน 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน 
- กิจกรรม ๕ ธันวาคม 
- กิจกรรมด้านอนุรักษ์ 
- กิจกรรมบรรยายด้านสังคมและ
วัฒนธรรม 
- กิจกรรมค่ายลูกเสือม.๑,ม.๒ 
- กิจกรรมชุมนุมอนุรักษ์พันธุ์ปลา 
- กิจกรรมชุมนุมอ่ืน ๆ 
- กิจกรรมส านึกรักษ์บ้านเกิด “สานฝัน  
ปันรอยยิ้มสู่ผู้สูงอายุ” 
- กิจกรรมค่ายพุทธบุตร 
- กิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อม 
- โครงการงามอย่างไทย 
- โครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์นักเรียน 
- โครงการเพชรจุฬาภรณ์ 
- โครงการชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
๑) กิจกรรมท าบุญ 
ตักบาตรวันก าเนิดโรงเรียน 
๒) กิจกรรมท าบุญตักบาตรของนักเรียน
หอพัก   
๓) กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 
๔) กิจกรรมเวียนเทียน 
วันวิสาขบูชา  
๕) กิจกรรมเวียนเทียน 
วันมาฆบูชา  

- ผลการด าเนินกิจกรรม/
โครงการสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จที่ก าหนดไว้ 
กิจกรรม/โครงการ ที่ด าเนินการ
ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนา
คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
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มาตรฐานการศึกษา กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน การติดตาม/ตรวจสอบ 

๖) กิจกรรมวันปิยมหาราช   
๗) กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
รัชกาลที่ ๑๐  
๘) กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  
๙) กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
๑๐) กิจกรรมถวาย 
ราชสดุดีวันลูกเสือแห่งชาติ  
๑๑) กิจกรรมถวาย 
ราชสดุดีรัชกาลที่ ๙ 
- โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน ธรรมยามเช้าและมารยาทงาม 
- โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยหอพัก
สวยด้วยมือเรา 
- โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
คุณธรรม  บนโต๊ะอาหาร 
- โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนประจ า ท าบุญตักบาตร อบรม
จริยธรรมนักเรียน บ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ 
- โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
ประจ าอบรมพัฒนาระเบียบวินัย 
- โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
ประจ าหอสวยด้วยมือเรา กิจกรรมท า
ความสะอาดเขตพ้ืนที่รับผิดชอบหอพัก 
- โครงการศึกษาดูงานด้านสังคมศึกษา 
ภาษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
โบราณคดี 
- โครงการ “รักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน”
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติร่วมกับ 
อบต.บางรัก 
- กิจกรรมท าความสะอาดเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ 

2. ความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็น
ไทย 
 

- งานส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรม
สร้างเสริมเติมรักสู่บ้านพักคนชรา 
กิจกรรม ๕ ธันวาคม 
-กิจกรรมด้านอนุรักษ์ 

- ผลการด าเนินกิจกรรม/
โครงการสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จที่ก าหนดไว้ 
- กิจกรรม/โครงการ ที่
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มาตรฐานการศึกษา กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน การติดตาม/ตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

-กิจกรรมบรรยายด้านสังคมและ
วัฒนธรรม 
-กิจกรรมค่ายลูกเสือม.๑,ม.๒ 
-กิจกรรมชุมนุมอนุรักษ์พันธ์ปลา 
-กิจกรรมชุมนุมอ่ืน ๆ 
-กิจกรรมส านึกรักษ์บ้านเกิด “สานฝัน    
ปันรอยยิ้มสู่ผู้สูงอายุ” 
-กิจกรรมค่ายพุทธบุตร 
-กิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อม 
-โครงการงามอย่างไทย 
-โครงการชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
-โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน ธรรมยามเช้าและมารยาทงาม 
-โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนประจ า ท าบุญตักบาตร อบรม
จริยธรรมนักเรียน บ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ 
-กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน 
บ่อหิน ปลูกป่าโกงกางเฉลิมพระเกียรติ 
๘๑ พรรษาเพื่อลดภาวะโลกร้อน 
นักเรียนม.๑ 
-กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน     
บ้านน้ าราบ ปลูกป่าโกงกางเฉลิมพระ
เกียรติ ๘๑ พรรษาเพ่ือลดภาวะโลกร้อน 
นักเรยีนม.ปลาย 
- กิจกรรมวันไหว้ครู   
- กิจกรรมค่ายวิชาการ 
- กิจกรรมกีฬาสี 
- กิจกรรมวันภาษาไทยหรือวันสุนทรภู่    
- กิจกรรมท าบุญตักบาตรวันก าเนิด
โรงเรียน 
- กิจกรรมท าบุญตักบาตรของนักเรียน
หอพัก   
- กิจกรรมแห่เทียนพรรษา  
- กิจกรรมวันปิยมหาราช   
- กิจกรรมวันลอยกระทง 

ด าเนินการช่วยส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 
- ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง
จากการท ากิจกรรมและมีความ 
พึงพอใจมากกว่าร้อยละ ๘๐ 
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มาตรฐานการศึกษา กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน การติดตาม/ตรวจสอบ 

- กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา, 
วันอาสาฬหบูชา 
- กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา  
- กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
รัชกาลที่ ๑๐  
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  
- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
- กิจกรรมร่วมกับชุมชนงานวิวาห์ 
ใต้สมุทร จ.ตรัง 
- กิจกรรมวันเด็ก  
- กิจกรรมวันชาวหอ 
- กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
- โครงการศึกษาดูงานด้านสังคมศึกษา 
ภาษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
โบราณคดี 

3. การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย 

- ค่ายประสิทธิภาพผู้น านักเรียน 
- งานส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมติว
เพ่ือน้อง สอวน. เตรียมความพร้อมสู่รั้ว
มหาวิทยาลัย 
- งานส่งเสริมประชาธิปไตย รอบรั้ว
แคแสด แวดล้อมประชาธิปไตย 
- โครงการปฐมนิเทศนักเรียน “กิจกรรม
เพาะกล้าแคแสดรุ่นที่ ๒๗” ม.๑, 
“กิจกรรมเพาะกล้าแคแสดรุ่นที่ ๒๔”  
ม.๔  
- กิจกรรมสัญญาลูกแคแสดม.๑ และม.๔ 
(รับหมวก/ปฏิญาณตน) 
- ค่ายศิลปะ (ทัศนศิลป์) 
- ค่ายวิชาการ 
- ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 
- งานปัจฉิมนิเทศและงานเลี้ยงอ าลา 
- กิจกรรมค่ายลูกเสือม.๑,ม.๒ 
- โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
Pcctrg News 
- โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย พี่น า 
น้องตาม “สู่ทางฝัน” 

- ผลการด าเนินกิจกรรม/
โครงการสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จที่ก าหนดไว้ 
- ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง
จากการท ากิจกรรมและมีความ 
พึงพอใจมากกว่าร้อยละ ๘๐ 
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มาตรฐานการศึกษา กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน การติดตาม/ตรวจสอบ 

- โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยงานสาย
รหัส 
- โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย บน
เส้นทางประชาธิปไตย 
 กิจกรรมส านึกรักษ์บ้านเกิด “สานฝัน  
ปันรอยยิ้มสู่ผู้สูงอายุ” 
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย “สร้างฝัน  
ปันรอยยิ้มสู่เด็กด้อยโอกาส” 
- โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยสวนรวม
พลังสามัคคี 
- โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนประจ า ท าบุญตักบาตร อบรม
จริยธรรมนักเรียน บ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ 
- โครงการสานสัมพันธ์พ่ีน้องหอพักกีฬา
สานสัมพันธ์ 
- โครงการสานสัมพันธ์พ่ีน้องวันชาวหอ 
- งานพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนประจ า 

4. สุขภาวะ 
ทางร่างกายและ 
จิตสังคม 

- โครงการนักเรียนอุ่นใจ 
- โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและความ
ฉลาดทางด้านอารมณ์ 
- โครงการพัฒนาศักยภาพเพ่ือความเป็น
เลิศทางด้านกีฬา 
- โครงการกีฬากลุ่มจุฬาภรณราช
วิทยาลัยสัมพันธ์ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
- โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายและ
การเล่นกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศทางกีฬา 
- โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 
- โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการด้านดนตรี ศิลปะและนาฏศิลป์ 
- ค่ายศิลปะ (ทัศนศิลป์) 
- โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติด  
To be Number one 
- โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติด
โครงการโรงเรียนสีขาว (โรงเรียนปลอด
บุหรี่) 

- ผลการด าเนินกิจกรรม/
โครงการสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จที่ก าหนดไว้ 
- ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง
จากการท ากิจกรรมและมีความ 
พึงพอใจมากกว่าร้อยละ ๘๐ 
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มาตรฐานการศึกษา กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน การติดตาม/ตรวจสอบ 

- โครงการฟุตซอลประเพณี (Pcc Trg 
Universe Cup ๒๐๑๙) 
- โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนประจ า ท าบุญตักบาตร อบรม
จริยธรรมนักเรียน บ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ 
- โครงการส่งเสริมระบบรักษาความ
ปลอดภัยนักเรียนหอพัก, หอพักดีชีวี
ปลอดโรค, ซ้อมหนีไฟ 
- งานพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนประจ า 
- โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย, 
แบบบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 
- แบบบันทึกน้ าหนักส่วนสูง 
- รายงานผลกิจกรรมเยี่ยมหอพักตาม
ระบบดูแล 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 
มาตรฐานการศึกษา กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน การติดตาม/ตรวจสอบ 

1. มีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ที่สถานศึกษา 
ก าหนดชัดเจน 

- โครงสร้างการบริหารงานตามโครงการ
พัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้
เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
-รายงานการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
-รายงานการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 
-รายงานการประชุมอนุกรรมการฝ่าย 
ต่าง ๆ กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย 

- ผลการด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
 

2. มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

- โครงสร้างการบริหารงานตามโครงการ
พัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้
เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
- แผนพัฒนาคุณภาพกลุ่มโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
- แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

- ผลการด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
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มาตรฐานการศึกษา กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน การติดตาม/ตรวจสอบ 

- โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการด้านวิชาการ 
-  โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษา 
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
วิชาการ (Academic information 
system) 
- รายงานการประชุมครูและบุคลากร
ประจ าเดือน 

3. ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาต่าง ๆ 
- งานจัดซื้อจัดจ้างและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มบริหารวิชาการ 
- โครงการภาษาธรรมวันละค า 
- โครงการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
- STEM EDUCATION 
กิจกรรมที่ ๓ การจัดการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับ STEM EDUCATION และ
การสร้างนวัตกรรมสู่ผู้เรียน 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ สนุกกับโครงงาน 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ การสร้างองค์ความรู้ 
๑  
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ การสื่อสารและการ
น าเสนอ 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 STEM ธรรมชาติและ
การสืบเสาะ, การสร้างนวัตกรรม, 
สัมมนามัธยมศึกษาปีที่ ๕ โครงงาน ๑ 
- งานสนับสนุนการเดินทางของผู้บริหาร 
ครูและนักเรียนเดินทางน าเสนอโครงงาน
กับโรงเรียนคู่พัฒนา ประเทศญี่ปุ่น 
- โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ห้องเรียนมาตรฐาน 
- โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและความ
ฉลาดทางอารมณ์ 

- ผลการด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง 
ปีการศึกษา 2561 

60 

 
มาตรฐานการศึกษา กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน การติดตาม/ตรวจสอบ 

- คลินิกวิชาการ 
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ 
- โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และ
ครุภัณฑ์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
- โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง 
คณิตศาสตร์ 
- โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และ
ครุภัณฑ์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนชีววิทยา เคมีและฟิสิกส์ 
- โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนภาษาต่างประเทศ 
- คลินิกวิชาการ 
- กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
- โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 
- กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้าน
โครงงานคอมพิวเตอร์ 
- โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนภาษาไทย 
- โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนสังคมศึกษา 
- โครงการรอบรู้อาเซียน 
- โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนสุขศึกษาและพลศึกษา 
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน   การ
สอนกลุ่มสาระศิลปะ 
- โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการด้านดนตรี ศิลปะและนาฏศิลป์ 
- โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
- โครงการพัฒนาหลักสูตร พัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้และแผนวัดและ
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มาตรฐานการศึกษา กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน การติดตาม/ตรวจสอบ 

ประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ กลุ่ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย 

๔.พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

- โครงการพัฒนาภาษาเพ่ือการสื่อสาร
ส าหรับครูและบุคลากรโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
- STEM EDUCATION 
กิจกรรมที่ ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจและพัฒนา
สมรรถนะด้านการจัดกิจกรรม STEM 
EDUCATION ให้กับครูและบุคลากร
ภายในโรงเรียน 
-โครงการพัฒนาครูกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 
-โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่ม
บริหารงบประมาณ 
-โครงการอบรมบุคลากรด้านพัสดุ 
-รายงานการประชุมครูและบุคลากรของ
โรงเรียน 
-โครงการพัฒนาบุคลากรจัดการเรียนการ
สอนวิทย์-คณิต 
-โครงการพัฒนาบุคลากร-ประชุม อบรม 
อ่ืน ๆ 
-โครงการศึกษาดูงาน 
-โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของครู บุคลากร ได้แก่  
๑)กิจกรรมเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ 
๒)กิจกรรมเสริมสร้างวินัย  
๓)กิจกรรมเพ่ิมพูนความรู้สู่เครื่องราชย์ 
-โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
สร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน 
-โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหาร
จัดการหอพัก 
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุง 
พัฒนางานสิ่งแวดล้อมและอาคารสถานที่ 
-โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้ Active teaching & learning 

- ผลการด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
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มาตรฐานการศึกษา กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน การติดตาม/ตรวจสอบ 

ส าหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
-รายงานการไปราชการ/รายงานผลการ
อบรม/รายงานการประชุม 

5.จัดสภาพแวดล้อม 
ทางกายภาพ และ
สังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่าง 
มีคุณภาพ 

- โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 
- โครงการพัฒนาห้องสมุดเพ่ือเอ้ืออ านวย
ต่อการพัฒนานักเรียน 
- ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
- ห้องเรียนสีเขียว 
- โครงการปรับปรุงห้องเรียนการงาน
อาชีพ (ห้องปฏิบัติการคหกรรม) 
- โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา
และอุปกรณ์ออกก าลังกาย (ฟิตเนส) 
- โครงการปรับปรุงห้องเรียนนาฏศิลป์ 
- งานปรับปรุงห้องสภานักเรียน 
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ระหว่าง
หอพัก ปรับพื้นที่ว่างระหว่างหอพักและ
ศาลาเอนกประสงค์ส าหรับต้อนรับ
ผู้ปกครอง 
- โครงการพัฒนางานโภชนาการ 
- โครงการพัฒนางานอนามัย 
- โครงการพัฒนางานสาธารณูปโภค 
- โครงการพัฒนางานอาคาสถานที่และ
แหล่งเรียนรู้ 
- โครงการพัฒนางานจัดภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อม หอพักนักเรียนหญิง ๓ 
หอสมุดและแหล่งเรียนรู้ สวน
วิทยาศาสตร์  
- โครงการพัฒนางานยานพาหนะ 
- โครงการปรับปรุงพัฒนาหอพักนักเรียน 
- โครงการพัฒนาระบบการบริการและ
สวัสดิการ 

- ผลการด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
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มาตรฐานการศึกษา กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน การติดตาม/ตรวจสอบ 

- โครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษา 
- โครงการปรับปรุงลานจอดรถ 
- โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ 
- งานปรับปรุงลานกิจกรรมหน้า
ส านักงาน 
- โครงการปรับปรุงพัฒนาที่พักอาศัยของ
ครูและบุคลากรในโรงเรียน 
- โครงการพัฒนาปรับปรุงศูนย์กีฬาและ
สนามกีฬา 
- โครงการจัดท าระบบไฟฟ้า 
เครื่องปรับอากาศ ภายในห้อง Study 
หอพักนักเรียนหญิง 3 
- งานปรับปรุงท่อระบายน้ า 
- โครงการพัฒนาปรับปรุงถนนและป้าย
บอกสถานที่, ป้ายอาคาร, หอพัก, ป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
- โครงการปรับปรุงอาคารวิทยบริการ 
- โครงการห้องเรียนสีเขียว 
- โครงการห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
- โครงการปรับปรุงพัฒนาที่พักอาศัยของ
ครูและบุคลากรในโรงเรียน 
- ค าสั่งแตง่ตั้งผู้ดูแลอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ 
- บันทึกครูเวรประจ าสัปดาห์เกี่ยวกับการ
ตรวจอาคารเรียนและอาคารประกอบ 

6.จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการ และการ
จัดการเรียนรู ้

-โครงการพัฒนางานศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
๑. ซ่อมบ ารุง/รักษา ครุภัณฑ์ อุปกรณ์
ICT 
๒. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓.จัดหาโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการ
เรียนการสอนและการปฏิบัติงานของครู
และบุคลากร  
-งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-งานท า BROCHURE ภาคภาษาอังกฤษ

- ผลการด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
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มาตรฐานการศึกษา กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน การติดตาม/ตรวจสอบ 

เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเรียนของ
นักเรียน 
-งานติดตามผลการศึกษาต่อ 
- โครงการพัฒนาเทคโนโลยีกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 
- โครงการพัฒนาระบบรักษาความ
ปลอดภัย (ติดตั้งกล้องวงจรปิดและ
จอมอนิเตอร์) 
- โครงการพัฒนาส านักงานบริหารทั่วไป 
- ระบบเครือข่ายความเร็วสูง 
- ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

7. การมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
และการร่วม
รับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและ 
ได้มาตรฐาน 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- รายงานผลงานน าเสนอผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 
- โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
ม.๑-ม.๖ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ 
- โครงการพัฒนางานเครือข่ายผู้ปกครอง 
ประชุมเครือข่ายระดับโรงเรียน 
- โครงการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่าย
บริหารทั่วไป 
- โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
- STEM EDUCATION 
กิจกรรมที่ ๒ โรงเรียนเป็นศูนย์ขยายผล
ด้วยระบบทางไกลกับโรงเรียนในเขต
พ้ืนที่ของจังหวัดตรัง 
- โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
พ่ีเลี้ยงและโรงเรียนเครือข่าย 
- โครงการความร่วมมือโรงเรียนคู่พัฒนา
กับประเทศญี่ปุ่น 
- โครงการความร่วมมือกับสถาบัน 
KOSEN 
- โครงการศึกษาดูงานด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและด้านสังคม

- ผลการด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
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มาตรฐานการศึกษา กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน การติดตาม/ตรวจสอบ 

ศึกษา ภาษา ศาสนา วัฒนธรรมและ
โบราณคดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
- โครงการศึกษาดูงานด้านด้านสังคม
ศึกษา ภาษา ศาสนา วัฒนธรรมและ
โบราณคดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 
-ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
มาตรฐานการศึกษา กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน การติดตาม/ตรวจสอบ 

1.จัดการเรียนรู้ผ่าน
การคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
- รายงานวิจัยในชั้นเรียน 
- ชิ้นงาน/โครงงาน/สิ่งประดิษฐ์/
นวัตกรรม 
- โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้าน
โครงงาน 
กิจกรรมที่ ๑ ส่งนักเรียนเข้าร่วมฝึก
ประสบการณ์ในหน่วยงานวิจัยและเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญ 
กิจกรรมที่ ๒ จัดหาแหล่งทุนและเวทีใน
การน าเสนอโครงงาน 
กิจกรรมที่ ๓ เตรียมความพร้อมนักเรียน
ในการเข้าร่วมน าเสนอโครงงาน 
โครงการปลูกพืชไร้ดิน 
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนสู่
ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ 
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้ Active teaching & learning 
ส าหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
โครงการส่งความเป็นเลิศกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

- ผลการด าเนินกิจกรรม/
โครงการสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จที่ก าหนดไว้ 
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มาตรฐานการศึกษา กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน การติดตาม/ตรวจสอบ 

- กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้าน
โครงงานคอมพิวเตอร์ 
- โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ 

2. ใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ 

- แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
-โครงการศึกษาดูงานด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและด้านสังคม
ศึกษา ภาษา ศาสนา วัฒนธรรมและ
โบราณคดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 
- โครงการศึกษาดูงานด้านสังคมศึกษา 
ภาษา ศาสนา วัฒนธรรมและโบราณคดี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 
- ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

- ผลการด าเนินกิจกรรม/
โครงการสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จที่ก าหนดไว้ 
 

3. มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียน 
เชิงบวก 

- แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- บันทึกการโฮมรูม 
- เอกสารและรายงานผลระบบดูแล 
- บันทึกหลังสอน 
- บันทึกการสอนรายคาบ 
- บันทึกประจ าวันของครูเวร 
- บันทึกประจ าวันของครูประจ าหอพัก 
- ระเบียนสะสมนักเรียนรายบุคคล 
- รายงานผลการวิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล 

- ผลการด าเนินกิจกรรม/
โครงการสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จที่ก าหนดไว้ 
 

4. ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

- งานพัฒนาคุณภาพงานวัดผล 
- โครงการติดตามและประเมินผล
นักเรียนกลุ่มงานแนะแนว 
- คลินิกวิชาการ 
- แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม 
- รายงานผลการวิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล 

- ผลการด าเนินกิจกรรม/
โครงการสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จที่ก าหนดไว้ 
 

5. มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูล

- โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 
พ่ีเลี้ยง 

- ผลการด าเนินกิจกรรม/
โครงการสูงกว่าค่าเป้าหมาย



รายงานผลการประเมินตนเอง 
ปีการศึกษา 2561 

67 

 
มาตรฐานการศึกษา กิจกรรม/โครงการ/หลักฐาน การติดตาม/ตรวจสอบ 

สะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู ้

- โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนคู่
พัฒนา ประเทศญี่ปุ่น 
- กิจกรรมน าเสนอผลงานระหว่างกลุ่ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย 
- โครงการโรงเรียนเครือข่าย 
- โครงการความร่วมมือกับสถาบัน 
KOSEN 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการ
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ 
ราชวิทยาลัย 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกและ
ปรับปรุงข้อสอบกลางภาคและปลายภาค
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย 
- รายงานการประชุมของหัวหน้าฝ่าย/
หัวหน้ากลุ่มสาระ  
- รายงานการประชุมในระดับต่าง ๆ 
- รายงานผลการปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากร รายบุคคล 

ความส าเร็จที่ก าหนดไว้ 
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แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 

ค าชี้แจง 
1. มาตรฐานการศึกษา สามารถเพ่ิมเติมได้ตามบริบทของสถานศึกษา 
2. เป้าหมายความส าเร็จ คือ เป้าหมายความส าเร็จตามที่สถานศึกษาก าหนด 
3. ผลการด าเนินงาน คือ ผลท่ีเกิดข้ึนจากการจัดการศึกษาใน ปีการศึกษา 2561 
4. ผู้ประเมิน คือ คณะกรรมการตามค าสั่งสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ที ่
8/2562 
 
วิธีประเมิน 
ประเมินแบบองค์รวม (Holistic Assessment ) ตามแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
1. การประเมิน มี 5 ระดับคุณภาพ คือ กาลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
2. ดูที่ผลการด าเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมาย หรือ สูงกว่าเป้าหมาย หรือต่ ากว่าเป้าหมาย 
3. ดูประเด็นพิจารณาที่ให้ความส าคัญเป็นพิเศษก่อน (มีดอกจันทร์**) ถ้าผลการด าเนินงาน ท าได้
ตาม 
เป้าหมายความส าเร็จที่สถานศึกษาก าหนด คือ ระดับดี ถ้าผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย
ความส าเร็จที่สถานศึกษาก าหนด ไม่ว่าจะเป็นประเด็นใดก็ตาม จะอยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
4. ในประเด็นพิจารณาที่ให้ความส าคัญเป็นพิเศษ ถ้ามีเป้าหมายความส าเร็จหลายข้อ จ าเป็นต้องได้
ตามเป้าหมายทั้งหมด ดังนั้นหากก าหนดเป้าหมายหลายข้อ จ าเป็นต้องท าให้ผ่าน คือ เป็นไปตาม
เป้าหมายทุกข้อ หากพลาดข้อใดข้อหนึ่ง จะอยู่ในระดับ ก าลงัพัฒนา เพราะเป้าหมายที่ก าหนดต้องกา
รันตีว่าท าได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
5. มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ข้อที่2.มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา ต้องส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา ในมาตรฐานที่ 1 และมาตรฐานที่ 3 ด้วย ถ้าคุณภาพ
ผู้เรียนอยู่ระดับก าลังพัฒนา จะส่งผลให้มาตรฐานที่ 2 อยู่ระดับก าลังพัฒนา 
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มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
1. มีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร และการ
คิดค านวณ** 

๑. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของ
นักเรียนมีจ านวนบันทึกการ
อ่านตามที่หลักสูตรก าหนด 
 
๒. ร้อยละ ๖๐.๐๐ ของจ านวน
นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ที่
เข้าร่วมทดสอบผ่านเกณฑ์ของ
การทดสอบคณิตศาสตร์
นานาชาติรอบแรกระดับเขต
พ้ืนที่ได้รับรางวัลในระดับ
เหรียญทอง เงิน และทองแดง  
 
๓. จ านวนนักเรียนที่สอบผ่าน
เกณฑ์ของการทดสอบ
คณิตศาสตร์นานาชาติรอบสอง
ระดับประเทศได้รับรางวัลใน
ระดับเหรียญทอง เงิน และ
ทองแดง จ านวน ๕ คน 
 
๔. จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม
แข่งขันทักษะทางวิชาการวิชา
คณิตศาสตร์ในระดับเขตพ้ืนที่/
และโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ ได้รับ
รางวัลในระดับเหรียญทอง เงิน 
และทองแดง หรือล าดับที่ ๑ ๒ 
และ ๓ จ านวน ๑๐๐ คน ต่อปี
การศึกษา 
 
 
 
 
 

๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
มีจ านวนบันทึกการอ่านตามท่ี
หลักสูตรก าหนด 
 
๒. ร้อยละ ๗๓.๘๙ ของจ านวน
นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ที่
เข้าร่วมทดสอบผ่านเกณฑ์ของ
การทดสอบคณิตศาสตร์
นานาชาติรอบแรกระดับเขต
พ้ืนที่ได้รับรางวัลในระดับ
เหรียญทอง เงิน และทองแดง  
 
๓. จ านวนนักเรียนที่สอบผ่าน
เกณฑ์ของการทดสอบ
คณิตศาสตร์นานาชาติรอบสอง
ระดับประเทศได้รับรางวัลใน
ระดับเหรียญทอง เงิน และ
ทองแดง จ านวน ๗ คน 
 
๔. จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม
แข่งขันทักษะทางวิชาการวิชา
คณิตศาสตร์ในระดับเขตพ้ืนที่ 
ได้รับรางวัลในระดับเหรียญทอง 
เงิน และทองแดง หรือล าดับที่ 
๑ ,๒ และ ๓ จ านวน ๑๖๗ คน 
ต่อปีการศึกษา แยกตามรายการ
แข่งขัน ดังนี้ 
๑) การแข่งขันทดสอบ
คณิตศาสตร์นานาชาติ จ านวน 
๑๕๐ คน 
๒) การแข่งขันทักษะ
คณิตศาสตร์ในงาน

สูงกว่าเป้าหมาย 
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๕. จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม
แข่งขันทักษะทางวิชาการวิชา
คณิตศาสตร์ในระดับภาค/กลุ่ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ภาคใต้  ได้รับ
รางวัลในระดับเหรียญทอง เงิน 
และทองแดง หรือล าดับที่ ๑,๒ 
และ ๓ จ านวน ๑๐ คนต่อปี
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖. จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม
แข่งขันทักษะทางวิชาการวิชา
คณิตศาสตร์ในระดับประเทศ/
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย  ได้รับรางวัล
ในระดับเหรียญทอง เงิน และ
ทองแดง หรือล าดับที่ ๑,๒ และ 
๓ จ านวน ๕ คนต่อปีการศึกษา 
 
 
 

ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน จ านวน 
๑๗ คน 
 
๕. จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม
แข่งขันทักษะทางวิชาการวิชา
คณิตศาสตร์ในระดับภาค/กลุ่ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ภาคใต้  ได้รับ
รางวัลในระดับเหรียญทอง เงิน 
และทองแดง หรือล าดับที่ ๑,๒ 
และ ๓ จ านวน ๑๒ คนต่อปี
การศึกษา 
แยกตามรายการแข่งขัน ดังนี้ 
๑) การแข่งขันทักษะ
คณิตศาสตร์ในงาน
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียนระดับ
ภาค จ านวน ๘ คน 
๒) การแข่งขันทักษะ 
ในงาน จภ.วิชาการ ๖๑ ณ 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย สตูล จ านวน  
๔ คน 
 
๖. จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม
แข่งขันทักษะทางวิชาการวิชา
คณิตศาสตร์ในระดับประเทศ/
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย  ได้รับรางวัล
ในระดับเหรียญทอง เงิน และ
ทองแดง หรือล าดับที่ ๑,๒ และ 
๓ จ านวน ๙ คนต่อปีการศึกษา 
แยกตามรายการแข่งขัน ดังนี้ 
๑) การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชร
ยอดมงกุฎโดยมูลนิธิร่มฉัตร 
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๗. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของ
นักเรียนที่เรียนรายวิชา การ
สื่อสารและน าเสนอ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐  
ขึ้นไป 
 
๘. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของ
นักเรียนที่เรียนรายวิชาสัมมนา
ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐  
ขึ้นไป 
 
๙. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของ
นักเรียนที่เรียนรายวิชา 
โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐  
ขึ้นไป 
 
๑๐. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

จ านวน ๕ คน 
๒) การแข่งขันคณิตศาสตร์ชิง
ถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงเรียน
สิรินธรวิทยาลัย จ านวน ๔ คน 
๓) การทดสอบคณิตศาสตร์
นานาชาติรอบสอง
ระดับประเทศคาดว่าจะได้รับ
รางวัลในระดับเหรียญทอง เงิน 
และทองแดง จ านวน ๖ คน  
(รอผลการทดสอบ 
เดือนเมษายน ๒๕๖๒) 
  
๗. ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของ
นักเรียนที่เรียนรายวิชา การ
สื่อสารและน าเสนอ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป 
 
 
๘. ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของ
นักเรียนที่เรียนรายวิชาสัมมนา
ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป 
 
 
๙. ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของ
นักเรียนที่เรียนรายวิชา 
โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป 
 
 
๑๐. ร้อยละ ๙๓.๗๐ ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
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เรียนระดับสถานศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  
ในระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป 
 
๑๑. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับสถานศึกษาราย
วิชาการสื่อสารและน าเสนอ ใน
ระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป 
 
๑๒. นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศในระดับ
จังหวัด ได้รับรางวัลในระดับ
เหรียญทอง เงิน และทองแดง 
หรือล าดับที่ ๑,๒ และ ๓ 
จ านวน 5 รายการ 
ต่อปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียนระดับสถานศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  
ในระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป 
 
๑๑. ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับสถานศึกษาราย
วิชาการสื่อสารและน าเสนอ ใน
ระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป 
 
๑๒. นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศในระดับ
จังหวัด ได้รับรางวัลในระดับ
เหรียญทอง เงิน และทองแดง 
หรือล าดับที่ ๑,๒ และ ๓ 
จ านวน ๗ รายการ 
ต่อปีการศึกษา แยกตามรายการ
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับ
จังหวัด ดังนี้  
1) ผลการแข่งขัน Story 
Telling ม.ต้นได้ระดับเหรียญ
ทอง 
๒) ผลการแข่งขัน Story 
Telling ม.ปลาย ได้ระดับ
เหรียญทอง 
3) ผลการแข่งขัน Multi skills 
ม.ต้น ได้ระดับเหรียญทองแดง 
4) ผลการแข่งขัน Multi skills 
ม.ปลาย ได้ระดับเหรียญ
ทองแดง 
5) ผลการแข่งขัน Crossword 
ม.ต้น ได้ระดับเหรียญทองแดง 
6) ผลการแข่งขัน Crossword 
ม.ปลาย ได้ระดับเหรียญเงิน 
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๑๓. นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศในระดับ
ภาค/กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ภาคใต้ 
ได้รับรางวัลในระดับเหรียญทอง 
เงิน และทองแดง หรือล าดับที่ 
๑,๒ และ ๓ จ านวน ๕ รายการ 
ต่อปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) ผลการแข่งขัน Impromptu 
speech ม.ต้น ได้ระดับเหรียญ
ทอง 
 
๑๓. นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศในระดับภาค/
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย ภาคใต้ ได้รับ
รางวัลในระดับเหรียญทอง เงิน 
และทองแดง หรือล าดับที่ ๑,๒ 
และ ๓ จ านวน ๗ รายการต่อ 
ปีการศึกษา แยกตามรายการ
แข่งขัน ดังนี้ 
ผลการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมภาคใต้ 
๑) ผลการแข่งขัน Multi skills 
ม.ปลาย ได้ระดับเหรียญทอง 
๒) ผลการแข่งขัน NJ Spelling 
Bee 2018 ได้รองชนะเลิศ
อันดับ๓ ประจ าภาคใต้ 
งานวิชาการโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย สตูล 
๓) ผลการแข่งขัน English 
Proficiency Competition 
(Grade 7-9) ได้รับรางวัล
เหรียญเงิน 
๔) ผลการแข่งขัน Speech 
Competition (Grade 7-9) 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
๕) ผลการแข่งขัน English 
Proficiency Competition 
(Grade 10-12) ได้รับรางวัล
เหรียญทองแดง 
๖) ผลการแข่งขัน Spelling 
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๑๔. จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม
แข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่ม
สาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ในระดับเขตพ้ืนที่
ได้รับรางวัลในระดับเหรียญทอง 
เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง
หรือล าดับที่ ๑,๒ และ ๓ 
จ านวน ๒๐ รายการ ต่อปี
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bee Competition (Grade  
10-12) ได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง 
๗) ผลการแข่งขัน Speech 
Competition (Grade  
10-12) ได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง 
 
๑๔. จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม
แข่งขนัทักษะทางวิชาการ กลุ่ม
สาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ในระดับเขตพ้ืนที่
ได้รับรางวัลในระดับเหรียญทอง 
เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง
หรือล าดับที่ ๑,๒ และ ๓ 
จ านวน ๒๒ รายการ ต่อปี
การศึกษา แยกตามรายการ 
ดังนี้ 
๑) การแข่งขันการสร้างการ์ตูน
เรื่องสั้น (Comic Strip)  
ม.๑-ม.๓  ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
๒) การแข่งขันการสร้างการ์ตูน 
แอนิเมชั่น (๒D Animation) 
ม.๑-ม.๓ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
อันดับที่ ๔  
๓) การแข่งขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.๑-ม.๓  ได้รับ
รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ ๕ 
๔) การแข่งขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖ ได้รับ
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑  
๕) การแข่งขันการสร้างเกม
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สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  
ม.๑-ม.๓ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
๖) การแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  
ม.๔-ม.๖ ได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
๗) การแข่งขันการสร้าง 
Motion Infographic ม.๔-ม.๖ 
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
อันดับที่ ๙ 
๘) การแข่งขันการสร้าง 
Webpage ประเภท Text 
Editor ม.๑-ม.๓ ได้รับรางวัล
เหรียญทอง  ชนะเลิศ 
๙) การแข่งขันการสร้าง 
Webpage ประเภท Web 
Editor ม.๑-ม.๓ ได้รับรางวัล
เหรียญทอง  อับดับที่ ๕ 
๑๐) การแข่งขันการสร้าง Web 
Appliction ม.๔-ม.๖ ได้รับ
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ 
๑๑) การแข่งขันการเขียน
โปรแกรมด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖ 
ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ 
๑๒) การประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์  
ม.๑-ม.๓ ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองชนะเลิศ 
๑๓) การประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์  
ม.๔-ม.๖ ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองชนะเลิศ 
๑๔) การแข่งขันการตัดต่อ
ภาพยนตร์ ม.๔-ม.๖ ได้รับ
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๑๕. จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม
แข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่ม
สาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ระดับภูมิภาค ได้รับ
รางวัลในระดับเหรียญทอง 
เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 
๑๕) การแข่งขันหุ่นยนต์
ระดับพ้ืนฐาน ม.๑-ม.๓ ได้รับ
รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ ๔ 
๑๖) การแข่งขันหุ่นยนต์
ระดับพ้ืนฐาน ม.๔-ม.๖ ได้รับ
รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 
๑๗) การแข่งขันหุ่นยนต์
ระดับกลาง ม.๑-ม.๓ ได้รับ
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 
๑๘) การแข่งขันหุ่นยนต์
ระดับกลาง ม.๔-ม.๖ ได้รับ
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 
๑๙) การแข่งขันการจัดสวนถาด
แบบชื้น ม.๑-ม.๓ ได้รับรางวัล
เหรียญเงิน อันดับที่ ๑๓ 
๒๐) การแข่งขันการจัดสวนแก้ว 
ม.๔-ม.๖ ได้รับรางวัล เหรียญ
เงิน อันดับ ๘ 
๒๑) การแข่งขันการจัดสวนถาด
แบบชื้น ม.๑-ม.๓ ได้รับรางวัล
เหรียญเงิน อันดับ ๑๓ 
๒๒) การแข่งขันการจัดสวนแก้ว  
ม.๔-ม.๖ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
อันดับ ๘ 
 
๑๕. จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม
แข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่ม
สาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ในระดับภูมิภาค 
ได้รับรางวัลในระดับเหรียญทอง 
เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง
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หรือล าดับที่ ๑,๒ และ ๓ 
จ านวน ๓ รายการ ต่อ 
ปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๖. นักเรียนเข้าร่วม  
การแข่งขันทักษะทาง
คอมพิวเตอร์ในระดับประเทศ
และนานาชาติ จ านวน ๒ 
รายการ  
 
 
 
 
 
 
 

หรือล าดับที่ ๑,๒ และ ๓ 
จ านวน ๕ รายการ ดังนี้ 
๑) การแข่งขันการสร้าง 
Webpage ประเภท Text 
Editor ม.๑-ม.๓ 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง   
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
๒) การประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์  
ม.๑-ม.๓ ได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง   
๓) การประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์  
ม.๔-ม.๖ ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง 
กิจกรรม มอ.วิชาการ  
๔) แข่งขันการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์มัธยมศึกษาตอน
ปลาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๒ 
๕) แข่งขันตอบปัญหาความรู้
ทางคอมพิวเตอร์มัธยมศึกษา 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
 
๑๖. นักเรียนเข้าร่วม  
การแข่งขันทักษะทาง
คอมพิวเตอร์ในระดับประเทศ
และนานาชาติ จ านวน ๓ 
รายการ แยกตามรายการ
แข่งขัน ดังนี้ 
๑) การแข่งขัน รายการ MOS 
Olympic Competition 
๒๐๑๙ ผู้มีคะแนนรวม ๖๐ 
คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัล
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
ล าดับที่ ๗ 
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๒) นักเรียนสอบผ่าน Microsoft 
office Specialist จ านวน ๗ 
คน 
๓) นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันสร้าง
เกม Thailand–Japan Game 
Programming Hackathon 
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของ
โรงเรียน เข้าร่วมแข่งขันสร้าง
เกม ณ ประเทศญี่ปุ่นจ านวน  
๑ คน  

2. มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา ** 

๑. จ านวนรายการที่นักเรียนเข้า
ร่วมการแข่งขันทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ ในระดับเขตพ้ืนที่ 
ได้รับรางวัลในระดับเหรียญทอง 
เงิน และทองแดง หรือล าดับที 
๑,๒,๓ และชมเชย จ านวน ๕ 
รายการต่อปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. จ านวนรายการที่นักเรียน
ร่วมการแข่งขันทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ ในระดับเขตพ้ืนที่ 
ได้รับรางวัลในระดับเหรียญทอง 
เงิน และทองแดง หรือล าดับที่ 
๑,๒,๓ ชมเชย จ านวน ๘   
รายการต่อปีการศึกษา 
 แยกตามรายการแข่งขัน ดังนี้ 
๑) รายงานผลการแข่งขัน 
กิจกรรมอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 
ได้รับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญ
ทอง ชนะเลิศ 
๒) รายงานผลการแข่งขัน 
กิจกรรมอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๔-ม.๕ 
ได้รับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญ
ทอง ชนะเลิศ 
๓) รายงานผลการแข่งขัน 
กิจกรรมโครงงานประเภท
ทดลอง ม.๑-ม.๓ 
๔) รายงานผลการแข่งขัน 
กิจกรรมโครงงานประเภท
ทดลอง ม.๔-ม.๖ 
๕) รายงานผลการแข่งขัน 
กิจกรรมโครงงานประเภท

สูงกว่าเป้าหมาย 
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๒. จ านวนรายการที่นักเรียนเข้า
ร่วมการแข่งขันทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ ในระดับภาค 
ได้รับรางวัลในระดับเหรียญทอง 
เงิน และทองแดง หรือล าดับที 
๑,๒,๓ และชมเชย จ านวน ๑๐ 
รายการต่อปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งประดิษฐ์ ม.๑-ม.๓ 
๖) รายงานผลการแข่งขัน 
กิจกรรมโครงงานประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ม.๔-ม.๖ 
๗) รายงานผลการแข่งขัน 
กิจกรรมผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ม.๑-ม.๓ 
๘) รายงานผลการแข่งขัน 
กิจกรรมผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ม.๔-ม.๖ 
 
๒. จ านวนรายการที่นักเรียน
ร่วมการแข่งขันทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ ในระดับภาค 
ได้รับรางวัลในระดับเหรียญทอง 
เงิน และทองแดง หรือล าดับที 
๑,๒,๓ และชมเชย จ านวน ๑๗ 
รายการต่อปีการศึกษา แยกตาม
รายการแข่งขัน ดังนี้ 
๑) การแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น 
ม.ต้น ณ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์  วิทยาเขต
หาดใหญ่ ได้รับเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย 
๒) การแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ระดับชั้น  
ม.ปลาย ณ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์  วิทยาเขต
หาดใหญ่ ได้รับเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย 
๓) การแข่งขันการพูดทาง
วิทยาศาสตร์ระดับชั้น 
ม.ปลาย ณ ม.เทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตไส
ใหญ่ ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรอง
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ชนะเลิศ อันดับ๑ และ ได้รับ
เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ๒ 
๔) การแข่งขันการพูดทาง
วิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.ต้น 
ณ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตไสใหญ่ ได้รับเกียรติ
บัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
๕) การแข่งขันกระบวนการ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
(ฟิสิกส์) ระดับชั้นม.ปลาย 
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้รับ 
เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๒ 
๖) การแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ระดับชั้น 
ม.ปลาย ณ ม.เทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย วิทยาเขตไสใหญ่ 
ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ 
๗) การแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ระดับชั้น 
ม.ปลาย ณ ม.เทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต 
ไสใหญ่ ได้รับเกียรติบัตรรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ ๑ 
๘) การแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ระดับชั้น 
ม.ปลาย ณ ม.เทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย วิทยาเขต 
ไสใหญ่ ได้รับเกียรติบัตรรางวัล
ชมเชย 
๙) การแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ระดับชั้น 
ม.ปลาย ณ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขต
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หาดใหญ่ ได้รับเกียรติบัตร
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 
๑๐) การแข่งขันกระบวน 
การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
ม.ต้น ณ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ ได้รับเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย 
๑๑) การแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น 
ม.ต้น ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขตพัทลุง ได้รับ 
เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ 
๑๒) การแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ระดับชั้น 
ม.ปลาย ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขตพัทลุง ได้รับ 
เกียรติบัตรรางวัลชมเชย 
๑๓) การแข่งขันทดสอบความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.ต้น ณ 
จภ.สตูล ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
๑๔) การแข่งขันทดสอบความรู้
ทางวิเคมี ระดับม.ปลาย ณ จภ.
สตูล ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
๑๕) การแข่งขันทดสอบความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ชีววิทยา ระดับ
ม.ปลาย ณ จภ.สตูล ได้รับ
รางวัลเหรียญเงิน 
๑๖) การแข่งขันทดสอบความรู้
ทางฟิสิกส์ ระดับม.ปลาย ณ 
จภ.สตูล ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
๑๗) การแข่งขันตอบค าถามทาง
วิทยาศาสตร์ SCI WAR 
CONTEST ณ มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง 
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๓. จ านวนรายการที่นักเรียนเข้า
ร่วมการแข่งขันทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ ในระดับชาติ และ
นานาชาติ ได้รับรางวัลในระดับ
เหรียญทอง เงิน และทองแดง 
หรือล าดับที่ ๑,๒,๓ และรางวัล
82ชมเชย จ านวน ๓ รายการ
ต่อปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. จ านวนรายการที่นักเรียน
ร่วมการแข่งขันทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ ในระดับชาติและ
นานาชาติ ได้รับรางวัลในระดับ
เหรียญทอง เงิน และทองแดง 
หรือล าดับที ๑,๒,๓ และรางวัล
82ชมเชย จ านวน  ๖  รายการ 
ต่อปีการศึกษา 
 แยกตามรายการแข่งขัน ดังนี้ 
๑) การแข่งขันเคมีเพชร 
ยอดมงกุฎ ณ โรงเรียน 
สุรศักดิ์มนตรี ได้รับรางวัล
ชมเชยและผ่านเกณฑ์ 
๒) การแข่งขันชีววิทยาเพชร
ยอดมงกุฎ ณ โรงเรียน 
สุรศักดิ์มนตรี ได้รับรางวัล
ชมเชย 
๓) การแข่งขันฟิสิกส์เพชรยอด
มงกุฎ ณ โรงเรียน 
สุรศักดิ์มนตรี ได้รับรางวัลผ่าน
เกณฑ์ 
๔) การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับม.ต้น งาน
ศิลปะหัตกรรมระดับชาติ ณ จภ.
ตรัง ได้รางวัล เหรียญทอง 
๕) การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับ 
ม.ปลาย งานศิลปะหัตกรรม
ระดับชาติ ณ จภ.ตรัง ได้รางวัล 
เหรียญทอง 
๖) การแข่งขันทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ ในระดับนานาชาติ  
การแข่งขัน PCCST ACADEMIC 
FESTIVAL AND SCIENCE 
FAIR 2018 ณ จภ.สตูล ได้รับ
รางวัล Gold medal award 
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๔. จ านวนโครงงานคณิตศาสตร์
ที่นักเรียนได้น าเสนอและผ่าน
เกณฑ์ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา/โรงเรียน 
ในเขตพ้ืนที่ ได้รับรางวัลใน
ระดับเหรียญทอง เงิน และ
ทองแดง หรือล าดับที่ ๑,๒ และ 
๓ จ านวน ๓ โครงงาน 
ต่อปีการศึกษา 
 
๕. จ านวนโครงงานคณิตศาสตร์
ที่นักเรียนได้น าเสนอและผ่าน
เกณฑ์ระดับภาค/กลุ่มโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย ภาคใต้ ได้รับรางวัลใน
ระดับเหรียญทอง เงิน และ
ทองแดง หรือล าดับที่ ๑,๒ และ 
๓ จ านวน ๑ โครงงาน 
ต่อปีการศึกษา 
 
๖. จ านวนโครงงานคณิตศาสตร์
ที่นักเรียนได้น าเสนอและผ่าน
เกณฑ์ระดับประเทศ/กลุ่ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ได้รับรางวัลใน
ระดับเหรียญทอง เงิน และ
ทองแดง หรือล าดับที่ ๑,๒ และ 
๓ จ านวน ๑ โครงงานต่อ 
ปีการศึกษา 
 
๗. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไปใน
รายวิชาโครงงาน ม.๒   
 
 

๔. จ านวนโครงงานคณิตศาสตร์
ที่นักเรียนได้น าเสนอและผ่าน
เกณฑ์ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ ได้รับ
รางวัลในระดับเหรียญทอง เงิน 
และทองแดง หรือล าดับที่ ๑,๒ 
และ ๓ จ านวน ๔ โครงงาน 
ต่อปีการศึกษา 
 
 
๕. จ านวนโครงงานคณิตศาสตร์
ที่นักเรียนได้น าเสนอและผ่าน
เกณฑ์ระดับภาค/กลุ่มโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย ภาคใต้ ได้รับรางวัลใน
ระดับเหรียญทอง เงิน และ
ทองแดง หรือล าดับที่ ๑,๒ และ 
๓ จ านวน ๑ โครงงาน 
ต่อปีการศึกษา 
 
๖. จ านวนโครงงานคณิตศาสตร์
ที่นักเรียนได้น าเสนอและผ่าน
เกณฑ์ระดับประเทศ/กลุ่ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ได้รับรางวัลใน
ระดับเหรียญทอง เงิน และ
ทองแดง หรือล าดับที่ ๑,๒ และ 
๓ จ านวน ๒ โครงงานต่อ 
ปีการศึกษา 
 
๗. ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของ
นักเรียนมีมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในระดับ  ๔.๐๐ ใน
รายวิชาโครงงาน ม.๒ 
  
 



รายงานผลการประเมินตนเอง 
ปีการศึกษา 2561 

84 

 
ตัวช้ีวัด เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

๘. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของ
นักเรียนมีมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในระดับ  ๓.๐๐ ขึ้นไป  
ในรายวิชาโครงงาน ม.๕ 
 
๙. นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ในระดับจังหวัด 
และได้รับรางวัลในระดับเหรียญ
ทอง เหรียญเงิน และเหรียญ
ทองแดง หรือล าดับที่ ๑,๒ และ 
๓ จ านวน ๔ รายการต่อปี
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘. ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของ
นักเรียนมีมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในระดับ  ๔.๐๐ 
ในรายวิชาโครงงาน ม.๕ 
 
๙. นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  ในระดับจังหวัด 
และได้รับรางวัลในระดับเหรียญ
ทอง เหรียญเงิน และเหรียญ
ทองแดง หรือล าดับที่ ๑,๒ และ 
๓ จ านวน ๖ รายการต่อปี
การศึกษา 
แยกตามรายการแข่งขัน ดังนี้   
ผลการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมระดับจังหวัด 
1) รางวัลชนะเลิศภาพยนตร์สั้น
ระดับชั้น ม.ต้น  
2) รางวัลเหรียญทองรายการ
เพลงคุณธรรม ม.ต้น  
3) รางวัลเหรียญทองการ
ประกวดมารยาทไทย ม.ต้น  
4) รางวัลเหรียญทองการ
ประกวดมารยาทไทย ม.ปลาย  
ผลการแข่งขันงานวิชาการ 
จภ.สตูล 
๕) รางวัลเหรียญทอง การ
แข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา 
ระดับม.ต้น 
๖) รางวัลเหรียญทอง การ
แข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา 
ระดับม.ปลาย 
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๑๐. นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ในระดับประเทศ 
ได้รับรางวัลในระดับเหรียญทอง 
เงิน และทองแดง หรือล าดับที่ 
๑,๒,๓ และรางวัลชมเชย 
จ านวน ๓ รายการ 
ต่อปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๑. จ านวนโครงการ
คอมพิวเตอร์ที่ได้น าเสนอ
โครงการพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย 
ผ่านการคัดเลือก รอบคัดเลือก 
ระดับภาคใต้  จ านวน ๑๐  
โครงการ 
 
 
 
 

๑๐.นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ในระดับ              
ประเทศ ได้รับรางวัลในระดับ
เหรียญทอง เงิน และทองแดง 
หรือล าดับที่ ๑,๒,๓  และรางวัล
ชมเชย จ านวน ๔ รายการ 
ต่อปีการศึกษา แยกตามรายการ
แข่งขัน ดังนี้ 
ผลการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ 
๑) รางวัลเหรียญทองภาพยนตร์
สั้นระดับชั้น ม.ต้น  
๒) รางวัลเหรียญทองแดงการ
แข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก
ระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 
๓) รางวัลชมเชยการแข่งขัน
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 
เพชรยอดมงกุฎ 
๕) รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
ทักษะสังคมศึกษา ระดับชั้น  
ม.ต้น งานวิชาการมหาวิทยาลัย
ทักษิณ 
 
๑๑. จ านวนโครงการ
คอมพิวเตอร์ที่ได้น าเสนอ
โครงการพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย 
ผ่านการคัดเลือก รอบคัดเลือก 
ระดับภาคใต้  จ านวน ๑๑ 
โครงการ  ดังนี้ 
๑) โครงการผจญภัยในโลกดารา
ศาสตร์ 
๒) โครงการสื่อการสอนระบบ
สุริยะด้วย Augmented 
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๑๒. จ านวนโครงการ
คอมพิวเตอร์ที่ได้น าเสนอ
โครงการพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย 
ผ่านการคัดเลือกรอบสอง 
ระดับภาคใต้และระดับประเทศ 
จ านวน ๓ โครงการต่อ 
ปีการศึกษา   
 
 
 
 
 
 
 
 

Reality 
Technology (AR) 
๓) โครงการสื่อการเรียนรู้พันธะ
เคมีผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริง 
๔) โครงการศิลามหัศจรรย์กับผู้
กล้า 
๕) โครงการ AR โรงเรียนจุฬา
ภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
๖) โครงการอุปกรณ์แจ้งเตือน
เด็กติดรถ 
๗) โครงการระบบจัดการ
ฐานข้อมูลศูนย์คอมพิวเตอร์ 
๘) โครงการเว็บแอพพลิเคชั่น
ช่วยจัดการระบบการเงินส าหรับ
ธุรกิจ SME 
๙) โครงการกัปตันโจรสลัด 
ผู้โดดเดี่ยว 
๑๐) โครงการเลเซอร์แดช 
๑๑) โครงการโปรแกรมสวนยาง 
 
๑๒. จ านวนโครงการ
คอมพิวเตอร์ที่ได้น าเสนอ
โครงการพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย 
ผ่านการคัดเลือกรอบสอง ระดับ
ภาคใต้  จ านวน ๗ โครงการ 
๑) โครงการกัปตันโจรสลัด 
ผู้โดดเดี่ยว 
๒) โครงการเลเซอร์แดช 
๓) โครงการผจญภัยในโลกดารา
ศาสตร์ 
๔) โครงการสื่อการเรียนรู้พันธะ
เคมีผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริง 
๕) โครงการสื่อการสอนระบบ
สุริยะด้วย Augmented 
Reality Technology (AR) 
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๖) โครงการระบบจัดการ
ฐานข้อมูลศูนย์คอมพิวเตอร์ 
๗) โครงการโปรแกรมสวนยาง 
๘) โครงการคอมพิวเตอร์ที่ได้
น าเสนอโครงการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่ง
ประเทศไทยได้เข้าร่วมแข่งขัน
ระดับประเทศ จ านวน ๑ 
โครงการ คือ โครงการกัปตันโจร
สลัดผู้โดดเดี่ยว 

3. มีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 

๑. นักเรียนสามารถสร้าง
นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
ด้านอื่น ๆ ที่ได้รับรางวัล 
จ านวน ๒ ชิ้นต่อปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. นักเรียนสามารถสร้าง
นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและด้าน
อ่ืน ๆ ที่ได้รับรางวัล จ านวน ๙ 
ชิ้นต่อปีการศึกษา แยกตาม
รายการแข่งขัน ดังนี้  
๑) ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
จากการเข้าร่วมน าเสนอผลงาน
ประดิษฐ์คิดค้น จัดแสดง
นิทรรศการในงาน “วันนัก
ประดิษฐ์” ประจ าปี ๒๕๖๑ 
ณ ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ถังกรอง
น้ ามัน 
๒) ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
จาก การเข้าร่วมน าเสนอผลงาน
ประดิษฐ์คิดค้น จัดแสดง
นิทรรศการในงาน “วันนัก
ประดิษฐ์” ประจ าปี ๒๕๖๑ 
ณ ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์
เตือนแก๊สรั่ว 
๓) ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
จากการเข้าร่วมน าเสนอผลงาน

สูงกว่าเป้าหมาย 
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ประดิษฐ์คิดค้น จัดแสดง
นิทรรศการในงาน “วันนัก
ประดิษฐ์” ประจ าปี ๒๕๖๑ 
ณ ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
สปริงเกอร์ไฮเทค 
๔) ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
จากการเข้าร่วมน าเสนอผลงาน
ประดิษฐ์คิดค้น จัดแสดง
นิทรรศการในงาน “วันนัก
ประดิษฐ์” ประจ าปี ๒๕๖๑ 
ณ ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เตาปิ้งย่าง
ลดไหม้ลดควัน 
๕) รางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ ๑ เครื่องยิง 
แม็กซ์ถังลม PET กิจกรรมการ
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ระดับชั้นม.๑-ม.๓ 
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีนักเรียน ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา สพม.๑๓  
(ตรัง-กระบี่) 
๖) แว่นหยอดตา (Glasses for 
eyes drop) ได้รับคัดเลือก
น าเสนอผลงานในงาน “The 
30th International 
Invention, Innovertion & 
Technology EXhition (ITEX 
2019)” ณ ประเทศมาเลเซีย 
ระหว่างวันที่ ๑-๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 
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๒. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป ใน
รายวิชาโครงงาน ม.๒  
 
 
 

๗) รองเท้าส าหรับผู้ป่วย 
อัลไซเมอร์  (Shoes for 
Alzheimer) ได้รับคัดเลือก
น าเสนอผลงานในงาน “The 
30th International 
Invention, Innovertion & 
Technology EXhition (ITEX 
2019)” ณ ประเทศมาเลเซีย 
ระหว่างวันที่ ๑-๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 
๘) กระเปาเป้ทุ่นแรงแบก  
R-bag รางวัลเหรียญทองแดง
และรางวัลพิเศษ (Special 
award) จาก INNOPA  ในงาน 
“Seoul International 
Invention Fair” (SIIF 2018) 
ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 
ระหว่างวันที่ ๖-๙ ธันวาคม 
๒๕๖๑ 
๙) อุปกรณ์ช่วยถ่ายรูปจาก
กล้องจุลทรรศน์ (Microscopic 
Imaging Device) ได้รับ
คัดเลือกน าเสนอผลงาน ในงาน 
“46th International 
Exhibition of Geneva”  
ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 
ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๖ เมษายน 
๒๕๖๒ 
 
๒. ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับ  ๔.๐๐ ในรายวิชา
โครงงาน ม.๒  
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๓. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป  
ในรายวิชาโครงงาน ม.๕ 
 
๔. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป ใน
รายวิชานวัตกรรม ม.๔   
 
๕. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป ใน
รายวิชาการบูรณาการความรู้ ๑   
 

๓. ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับ  ๔.๐๐ ในรายวิชา
โครงงาน ม.๕ 
 
๔. ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป ใน
รายวิชานวัตกรรม ม.๔   
 
๕. ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป ใน
รายวิชาการบูรณาการความรู้ ๑   
คิดเป็น ระดับ ๓.๕๐ ร้อยละ 
๑.๔๕ และ ระดับ ๔.๐๐ ร้อยละ 
๙๘.๕๕ 

4. มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

๑. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของจ านวน
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป                  
ในทุกรายวิชาของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  
 
๒. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของจ านวน
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไปใน
รายวิชาการสื่อสารและน าเสนอ
ระดับชั้นม. ๓ 
 
๓. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของจ านวน
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป 
ในรายวิชา สัมมนาทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นม. ๔ 
 

๑. ร้อยละ ๙๙.๑๓ ของนักเรียน
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป ในทุก
รายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
 
 
๒. ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของ
จ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป 
ในรายวิชาการสื่อสารและ
น าเสนอ ระดับชั้นม. ๓ 
 
๓. ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของ
จ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป
ในรายวิชา สัมมนาทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นม. ๔ 
  

สูงกว่าเป้าหมาย 
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๔. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป ใน
รายวิชาโครงงาน ม.๒  
 
๕. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป ใน
รายวิชาโครงงาน ม.๕ 

๔. ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับ  ๔.๐๐ ในรายวิชา
โครงงาน ม.๒  
 
๕. ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับ  ๔.๐๐ ในรายวิชา
โครงงาน ม.๕ 

5. มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตร
สถานศึกษา** 

๑. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของจ านวน
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป                 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
 
๒. ร้อยละ ๗๕.๐๐ ของจ านวน
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป                 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  
 
๓. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของจ านวน
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป                 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
 
๔. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของจ านวน
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป                 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
๕. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของจ านวน
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป                 

๑. ร้อยละ ๙๙.๔๘ ของจ านวน
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป                 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
 
๒. ร้อยละ ๗๘.๙๕ ของจ านวน
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป                 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  
 
๓. ร้อยละ ๙๔.๘๔ ของจ านวน
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป                 
ในกลุม่สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
 
๔. ร้อยละ ๙๒.๗๑ ของจ านวน
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป                 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม 
 
๕. ร้อยละ ๙๗.๖๐ ของจ านวน
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป                 

สูงกว่าเป้าหมาย 
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ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 
  
๖. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของจ านวน
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป                 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
๗. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของจ านวน
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป                 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี  
 
๘. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของจ านวน
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป                 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 
  
๖. ร้อยละ ๙๘.๙๕ ของจ านวน
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป                 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
๗. ร้อยละ ๙๙.๑๓ ของจ านวน
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป                 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี  
 
๘. ร้อยละ ๙๓.๗๐ ของจ านวน
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป                 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  

6. มีความรู้ทักษะ
พื้นฐานและเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพ 

๑. ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของ
นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
ได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
 
๒. ร้อยละ ๖๐.๐๐ ของ
นักเรียนมีความพึงพอใจใน
ระดับมากข้ึนไปต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมฟังบรรยายด้านอาชีพ 
 
๓. ร้อยละ ๖๐.๐๐ ของ
นักเรียนมีความพึงพอใจใน
ระดับมากข้ึนไปต่อการเข้ารับ
การแนะแนวการศึกษาต่อ 
 
๔. ร้อยละ ๗๕.๐๐ ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๕ มีความพึงพอใจต่อ

๑. ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของ
นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
 
๒. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของนักเรียน
มีความพึงพอใจในระดับมากข้ึน
ไปต่อการเข้าร่วมกิจกรรมฟัง
บรรยายด้านอาชีพ 
 
๓. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของนักเรียน
มีความพึงพอใจในระดับมากข้ึน
ไปต่อการเข้ารับการแนะแนว
การศึกษาต่อ 
 
๔. ร้อยละ ๘๗.๕๐ ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  
มีความพึงพอใจต่อการศึกษาดู

สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง 
ปีการศึกษา 2561 

93 

 
ตัวช้ีวัด เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

การศึกษาดูงานตันแลนด์  
(อิชิตัน) ในระดับมากข้ึนไป 
 
๕. ร้อยละ ๖๐.๐๐ ของ
นักเรียนมีความพึงพอใจใน
ระดับมากต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมตลาดนัดคนอยากขาย 
โครงการ “Walking Street” 

งานตันแลนด์ (อิชิตัน) ในระดับ
มากขึ้นไป 
 
๕. รอ้ยละ ๙๐.๐๐ ของนักเรียน
มีความพึงพอใจในระดับมากต่อ
การเข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดคน
อยากขาย โครงการ “Walking 
Street” 

ตัวช้ีวัดเพิ่มเติมส าหรับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
7. ค่าเฉลี่ยของระดับ
คะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ทุกรายวิชา
ในแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบ
ระดับโรงเรียน ๖๕.๐๐ จาก
ระดับคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ใน ๔ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้  
 
๑) คะแนนเฉลี่ยของผลการ
ทดสอบระดับโรงเรียน ๗๐.๐๐ 
จากระดับคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
๒) คะแนนเฉลี่ยของผลการ
ทดสอบระดับโรงเรียน ๗๕.๐๐ 
จากระดับคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
 
๓) คะแนนเฉลี่ยของผลการ
ทดสอบระดับโรงเรียน ๖๐.๐๐ 
จากระดับคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบ
ระดับโรงเรียน ๗๖.๕๒ จาก
ระดับคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ใน ๔ กลุม่สาระการ
เรียนรู้  
 
๑) คะแนนเฉลี่ยของผลการ
ทดสอบระดับโรงเรียน ๘๓.๕๗ 
จากระดับคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 
 
๒) คะแนนเฉลี่ยของผลการ
ทดสอบระดับโรงเรียน ๘๙.๕๘ 
จากระดับคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
 
๓) คะแนนเฉลี่ยของผลการ
ทดสอบระดับโรงเรียน ๗๒.๑๗ 
จากระดับคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระ
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กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
 
๔) คะแนนเฉลี่ยของผลการ
ทดสอบระดับโรงเรียน ๕๕.๐๐ 
จากระดับคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 
 
๔) คะแนนเฉลี่ยของผลการ
ทดสอบระดับโรงเรียน ๖๐.๗๗ 
จากระดับคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
(ภาษาอังกฤษ) 
 

8. ค่าเฉลี่ยของระดับ
คะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) ในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6   
 

คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบ
ระดับโรงเรียน ๕๕.๐๐ จาก
ระดับคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ใน ๕ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
  
๑) คะแนนเฉลี่ยของผลการ
ทดสอบระดับโรงเรียน ๗๐.๐๐ 
จากระดับคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
๒) คะแนนเฉลี่ยของผลการ
ทดสอบระดับโรงเรียน ๖๕.๐๐ 
จากระดับคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
 
๓) คะแนนเฉลี่ยของผลการ
ทดสอบระดับโรงเรียน ๕๐.๐๐ 
จากระดับคะแนนผลการ

คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบ
ระดับโรงเรียน ๖๖.๕๑ จาก
ระดับคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ใน ๕ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้  
 
๑) คะแนนเฉลี่ยของผลการ
ทดสอบระดับโรงเรียน ๗๒.๑๓ 
จากระดับคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 
 
๒) คะแนนเฉลี่ยของผลการ
ทดสอบระดับโรงเรียน ๘๗.๕๙ 
จากระดับคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
 
๓) คะแนนเฉลี่ยของผลการ
ทดสอบระดับโรงเรียน ๖๐.๒๖ 
จากระดับคะแนนผลการ

สูงกว่าเป้าหมาย 
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ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
 
๔) คะแนนเฉลี่ยของผลการ
ทดสอบระดับโรงเรียน ๔๘.๐๐ 
จากระดับคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
๕) คะแนนเฉลี่ยของผลการ
ทดสอบระดับโรงเรียน ๕๐.๐๐ 
จากระดับคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 
 
๔) คะแนนเฉลี่ยของผลการ
ทดสอบระดับโรงเรียน ๔๙.๐๙ 
จากระดับคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
 
๕) คะแนนเฉลี่ยของผลการ
ทดสอบระดับโรงเรียน ๖๓.๔๘ 
จากระดับคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 
 

๙. ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ของผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษนักเรียน 
แบบCEFR  
 
  
 

๑. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๓ ที่มีผลการทดสอบ CEFR 
ระดับ A1-A2 
 
๒. ร้อยละ ๓๐.๐๐ ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๖ ที่มีผลการทดสอบ CEFR 
ระดับ B1-B2 

๑. ร้อยละ ๙๓.๘๗ ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
ที่มีผลการทดสอบ CEFR ระดับ 
A1-A2 
 
๒. ร้อยละ ๓๖.๐๐ ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่มี
ผลการทดสอบ CEFR ระดับ 
B1-B2 

สูงกว่าเป้าหมาย 
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๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ตัวช้ีวัด เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
1. มีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษา
ก าหนด** 

๑. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของ
นักเรียนระดับชั้นม.๕ ที่เข้าร่วม
กิจกรรมศึกษาดูงานด้านสังคม
ศึกษา ภาษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดี 
 
๓. ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของ
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการ  
“รักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน” 
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติร่วมกับ
อบต.บางรัก  
 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความ
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ดังนี้  
๑) กิจกรรมท าบุญ 
ตักบาตรวันก าเนิดโรงเรียน 
๒) กิจกรรมท าบุญตักบาตรของ
นักเรียนหอพัก   
๓) กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 
๔) กิจกรรมเวียนเทียน 
วันวิสาขบูชา  
๕) กิจกรรมเวียนเทียน 
วันมาฆบูชา  
๖) กิจกรรมวันปิยมหาราช   
๗) กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษารัชกาลที่ ๑๐  
๘) กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  
๙) กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
๑๐) กิจกรรมถวาย 
ราชสดุดีวันลูกเสือแห่งชาติ  
๑๑) กิจกรรมถวาย 
ราชสดุดีรัชกาลที่ ๙ 
 
๒. ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของ
นักเรียนระดับชั้นม.๕ ที่เข้าร่วม
กิจกรรมศึกษาดูงานด้านสังคม
ศึกษา ภาษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดี 
 
๓. ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของ
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการ “รักน้ า รักป่า รักษา
แผ่นดิน” เนื่องในวันพ่อ
แห่งชาติร่วมกับอบต.บางรัก 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

 ๔. ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของ
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมท า
ความสะอาดเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ 
 
๕. ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของ
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมท า
ความสะอาดเขตพ้ืนที่ 

๔. ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของ
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมท า
ความสะอาดเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ 
 
๕. ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของ
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมท า
ความสะอาดเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบหอพัก 

 

2. ความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 
 

๑. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของ
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย ปีการศึกษา
ละ ๑๐ ครั้ง 
 

๑. ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของ
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย ปีการศึกษาละ  
๑๕ ครั้ง ได้แก่  
๑) กิจกรรมวันไหว้ครู   
๒) กิจกรรมค่ายวิชาการ 
๓) กิจกรรมกีฬาสี 
๔) กิจกรรมวันภาษาไทยหรือ
วันสุนทรภู่    
๕) กิจกรรมท าบุญตักบาตรวัน
ก าเนิดโรงเรียน 
๖) กิจกรรมท าบุญตักบาตรของ
นักเรียนหอพัก   
๗) กิจกรรมแห่เทียน 
พรรษา  
๘) กิจกรรมวันปิยมหาราช   
๙)กิจกรรมวันลอยกระทง 
๑0) กิจกรรมเวียนเทียน 
วันวิสาขบูชา, วันอาสาฬหบูชา 
๑๑) กิจกรรมเวียนเทียนวัน
มาฆบูชา 
๑๒) กิจกรรมวันเฉลิม 
พระชนมพรรษารัชกาลที่ ๑๐ 
๑๓) กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
๑๔) กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของ
นักเรียนที่มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมค่ายพุทธบุตร 
 
๓. ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของ
นักเรียนที่มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากต่อการ เข้าร่วม
กิจกรรมกีฬาสี 
 
๔. ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของ
นักเรียนระดับชั้นม.๕ ที่เข้าร่วม
กิจกรรมศึกษาดูงานด้านสังคม
ศึกษา ภาษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดี  

 ๑๕) กิจกรรมร่วมกับชุมชนงาน
วิวาห์ใต้สมุทร จ.ตรัง 
๑๖) กิจกรรมวันเด็ก  
๑๗) กิจกรรมวันชาวหอ 
๑๘) กิจกรรมชุมนุมส านึกรักษ์ 
บ้านเกิด   
๑๙) กิจกรรมปลูกป่า 
บ้านน้ าราบ 
๒๐) กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
เป็นต้น 
 
๒. ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของ
นักเรียนที่มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมค่ายพุทธบุตร 
 
๓. ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของ
นักเรียนที่มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากต่อการ เข้าร่วม
กิจกรรมกีฬาสี 
 
๔. ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของ
นักเรียนระดับชั้นม.๕ ที่เข้าร่วม
กิจกรรมศึกษาดูงานด้านสังคม
ศึกษา ภาษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. การยอมรับที่
จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและ
หลากหลาย 

๑. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของ
นักเรียนที่ใช้สิทธิ์ลงคะแนน
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
 
๒. ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของ
นักเรียนที่มีความพึงพอใจอยู่ใน 
นักเรียนที่ใช้สิทธิ์ลงคะแนน
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 

๑. ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของ
นักเรียนที่ใช้สิทธิ์ลงคะแนน
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
 
๒. ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของ
นักเรียนที่มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมวันชาวหอ 
 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
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 ๓. ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของ
นักเรียนที่มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมพ่ีน้องสายรหัส 
 
๔. ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของ
นักเรียนที่เรียนรายวิชา ทักษะ
ชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป 

๓. ร้อยละ ๑๐๐.๐๐  ของ
นักเรียนที่มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมพ่ีน้องสายรหัส 
 
๔. ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของ
นักเรียนที่เรียนรายวิชา ทักษะ
ชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป 

 
 
 
 

4. สุขภาวะทาง
ร่างกายและ 
จิตสังคม**(ต้อง
สูงกว่าเป้าหมาย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ร้อยละ ๗๐.๐๐ ของ
นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ การ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ระดับปานกลางขึ้นไป 
 
๒. ร้อยละ ๕๐.๐๐ ของ
นักเรียนที่มีสุขภาพกายอัตรา
การเจริญเติบโตน้ าหนักและ
ส่วนสูง (ค่า BMI) ในระดับปกติ 
 
๓. ร้อยละ ๗๐.๐๐ ของ
นักเรียนที่มีผลการประเมินสุข
ภาวะจิตสังคมอยู่ในกลุ่มปกติ 
จากการคัดกรองนักเรียน
รายบุคคลโดยใช้เครื่องมือการ
คัดกรอง ดังนี้ 
๑) แบบประเมินตนเอง (SDQ) 
๒) แบบประเมินความฉลาดทาง
อารมณ์ (EQ) 
๓) แบบประเมินความเครียด  
๔) แบบประเมินโรคซึมเศร้า 
๕) แบบประเมินทักษะการ
ด ารงชีวิต 
๖) แบบประเมิน 
พหุปัญญา 
 

๑. ร้อยละ ๗๗.๙๗ ของ
นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ การ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ระดับปานกลางขึ้นไป 
 
๒. ร้อยละ ๕๗.๔๔ ของ
นักเรียนที่มีสุขภาพกายอัตรา
การเจริญเติบโตน้ าหนักและ
ส่วนสูง (ค่า BMI) ในระดับปกติ 
 
๓. ร้อยละ ๗๘.๐๙ ของ
นักเรียนที่มีผลการประเมินสุข
ภาวะจิตสังคมอยู่ในกลุ่มปกติ 
จากการคัดกรองนักเรียน
รายบุคคลโดยใช้เครื่องมือการ
คัดกรอง ดังนี้ 
๑) ผลการประเมินตนเอง 
(SDQ) กลุ่มปกติคิดเป็นร้อยละ 
๘๘.๔๘ 
๒) ผลการประเมินความฉลาด
ทางอารมณ์ (EQ) กลุ่มปกติคิด
เป็นร้อยละ ๙๓.๒๖ 
๓) ผลการประเมินความเครียด
กลุ่มปกติ คิดเป็นร้อยละ 
๘๗.๗๘ 
๔) ผลการประเมินโรคซึมเศร้า 

สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง 
ปีการศึกษา 2561 

100 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
๔. ร้อยละ ๘๕.๐๐ ของ
นักเรียนอยู่ร่วมกับเพ่ือนใน
หอพักด้วยความอบอุ่น 
 
๕. ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของ
นักเรียนที่มีความเห็นในระดับดี
ขึ้นไปต่อกิจกรรมการเยี่ยม
หอพัก เกี่ยวกับสภาพภายใน
หอพักท่ีอยู่อาศัย การปฏิบัติตน
ในการอยู่หอพัก สภาพของ
ห้องพักและสภาพแวดล้อม 
ของหอพัก 
 
๖. ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของ
นักเรียนที่เรียนรายวิชา ทักษะ
ชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป 

กลุ่มปกติคิดเป็นร้อยละ 
๙๕.๗๙ 
๕) นักเรียนมีทักษะการ
ด ารงชีวิตคิดเป็นร้อยละ 
๙๙.๗๒ 
๖) นักเรียนมีผลการประเมิน 
พหุปัญญาคิดเป็นร้อยละ 
๙๙.๕๘ 
 
๔. ร้อยละ ๙๓.๑๐ ของ
นักเรียนอยู่ร่วมกับเพ่ือนใน
หอพักด้วยความอบอุ่น 
 
๕. ร้อยละ ๙๗.๒๔ ของ
นักเรียนที่มีความเห็นในระดับดี
ขึ้นไปต่อกิจกรรมการเยี่ยม
หอพักเก่ียวกบัสภาพภายใน
หอพักท่ีอยู่อาศัย การปฏิบัติตน
ในการอยู่หอพัก สภาพของ
ห้องพักและสภาพแวดล้อม 
ของหอพัก 
 
๖. ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของ
นักเรียนที่เรียนรายวิชา ทักษะ
ชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
1. มีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และ  
พันธกิจที่
สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน** 

๑. โรงเรียนร่วมก าหนด
อุดมการณ์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์ โครงการ
หรือกิจกรรมร่วมกับกลุ่ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
 
๒. โรงเรียนก าหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์และ  
พันธกิจของสถานศึกษาชัดเจน
ตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค ผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 

๑. โรงเรียนร่วมก าหนด
อุดมการณ์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์ โครงการ
หรือกิจกรรมร่วมกับกลุ่ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย 
 
๒. โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์
และพันธกิจของสถานศึกษา
ชัดเจนตามวัตถุประสงค์ของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนและ 
ผ่าน 
ความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

ตามเป้าหมาย 

2. มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา** 

๑. โรงเรียนมีโครงสร้างการ
บริหารตามโครงการพัฒนา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
ภูมิภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. มีศูนย์พัฒนาโรงเรียนจุฬา
ภรณราชวิทยาลัยให้เป็น
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคใน
ส านักงาน 

๑. โรงเรียนมีโครงสร้างการ
บริหารตามโครงการพัฒนา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
ภูมิภาค ๕ กลุ่มงาน 
๑) กลุ่มบริหารวิชาการ 
๒) กลุ่มบริหารทั่วไป 
๓) กลุ่มบริหารการเงินและ
งบประมาณ 
๔) กลุ่มบริหารบุคคล 
๕) กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
และหอพัก 
 
๒. มีศูนย์พัฒนาโรงเรียนจุฬา
ภรณราชวิทยาลัยให้เป็น
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคใน
ส านักงานคณะกรรมการ

ตามเป้าหมาย 
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คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 
๓. มีคณะกรรมการพัฒนา
โครงการโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัยให้เป็นโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค  
 
๔. มีการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพกลุ่มโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ 
ราชวิทยาลัย 
 
 
 
๕. จัดท าแผนงาน โครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของ
โรงเรียน โดยใช้กระบวนการ
บริหารเชิงคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖. จัดการประชุมครูและ 
บุคลากรอย่างน้อยเดือน 
ละ ๑ ครั้ง 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 
 
๓. มีคณะกรรมการพัฒนา
โครงการโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัยให้เป็นโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
 
๔. มีการจัดท าแผน 
พัฒนาคุณภาพกลุ่มโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ใน
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนใน
ลักษณะองค์รวม 
 
๕. จัดท าแผนงาน โครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของ
โรงเรียน โดยใช้กระบวนการ
บริหารเชิงคุณภาพ ใช้หลักการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมทุกฝ่าย 
ได้แก่ อนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
ของกลุ่มโรงเรียน 
คณะกรรมการสาขาวิชาต่าง ๆ 
กลุ่มบริหาร ๕ กลุ่มงาน
คณะกรรมการสถาน 
ศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง  
 
๖. จัดการประชุมครูและ 
บุคลากรเป็นประจ า 
ทุกเดือน และจัดประชุมเพ่ือ
ติดตามความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามค าสั่ง
โรงเรียนเป็นระยะ ๆ อย่าง
สม่ าเสมอ 

3. ด าเนินงาน
พัฒนาวิชาการที่

๑. วางแผนและด าเนินงาน
พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ

๑. วางแผนและด าเนินงาน
พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ

ตามเป้าหมาย 
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เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตร
สถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ของผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. มีการจัดประชุมพัฒนา
หลักสูตรร่วมกันภาคเรียนละ ๑ 
ครั้งในแต่ละกลุ่มสาระ 
 

ของผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ 
ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยพี่
เลี้ยง  
โดยมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
๒. มีการจัดประชุมพัฒนา
หลักสูตรร่วมกันมากกว่า ๑ ครั้ง
ต่อภาคเรียนโดยการประชุม 
Conference และการประชุม
เชิงปฏิบัติการ 

4.พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

๑. ครูร้อยละ ๙๐.๐๐  
มีการพัฒนาตนเองโดยเฉลี่ย
มากกว่า ๑๘ ชั่วโมงต่อคน/ภาค
เรียน 
 
๒. ครูร้อยละ ๙๐.๐๐ได้รับการ
พัฒนาตามโครงการพัฒนา
บุคลากร 

๑. ครูร้อยละ ๑๐๐.๐๐  
มีการพัฒนาตนเองโดยเฉลี่ย
มากกว่า ๑๘ ชั่วโมงต่อคน/ 
ภาคเรียน 
 
๒. ครูร้อยละ ๑๐๐.๐๐ได้รับ
การพัฒนาตามโครงการพัฒนา
บุคลากร 

ตามเป้าหมาย 

5. จัด
สภาพแวดล้อม 
ทางกายภาพ และ
สังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 

๑. มีแผนผังการใช้อาคารและ
ห้องต่าง ๆ ร้อยละ๙๐.๐๐ 
 
๒. มีค าสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ 
 
 
 
 
 
๓. โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อม 

๑. มีแผนผังการใช้อาคารและ
ห้องต่าง ๆ ร้อยละ๑๐๐.๐๐ 
 
๒. มีค าสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ ตาม
ค าสั่งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย ตรัง ที่ ๑๕๘/
๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม 
๒๕๖๑ 
 
๓. โรงเรียนได้รับการพัฒนา
อาคารสถานที่และ

ตามเป้าหมาย 
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๔. โครงการปรับปรุงพัฒนา
อาคาร สถานที่ ภูมิทัศน์ 
สภาพแวดล้อมและระบบ
สาธารณูปโภค 

สภาพแวดล้อมปรากฏตาม
รายงานโครงการ 
 
๔. โรงเรียนได้รับการปรับปรุง
พัฒนาอาคาร สถานที่ ภูมิทัศน์ 
สภาพแวดล้อมและระบบ
สาธารณูปโภคปรากฏตาม
รายงานโครงการ 

6.จัดระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการ
บริหารจัดการ 
และการจัดการ
เรียนรู้ 

๑. ครูผู้สอนร้อยละ ๙๐.๐๐  มี
เครื่อง Notebook เพ่ือใช้ใน 
การเรียนการสอน 
 
๒. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มี
สื่อเทคโนโลยีที่สนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ จ านวนไม่น้อย
กว่า  ๒๐ รายการ 
 
๓. ครูแต่ละกลุ่มสาระมีการ
สร้างนวัตกรรม/เทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนรู้ จ านวนไม่น้อยกว่า  
๕ รายการ 
 
๔. โรงเรียนมีทะเบียนแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา ไม่น้อยกว่า  ๒๐  
แหล่งต่อปีการศึกษา 

๑. ครูผู้สอน ร้อยละ ๑๐๐.๐๐  
มีเครื่อง Notebook เพ่ือใช้ใน 
การเรียนการสอน 
 
๒. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
มีสื่อเทคโนโลยีที่สนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ จ านวนมากกว่า 
๒๕ รายการ 
 
๓. ครูแต่ละกลุ่มสาระมีการ
สร้างนวัตกรรม/เทคโนโลยี เพื่อ
การเรียนรู้จ านวนมากกว่า 
๗  รายการ 
 
๔. โรงเรียนมีทะเบียนแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา มากกว่า  ๓๐  
แหล่งต่อปีการศึกษา 

ตามเป้าหมาย 

7. การมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย และการร่วม
รับผิดชอบต่อผล
การจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพและ 
ได้มาตรฐาน 
(กลุ่มโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย) 

๑. โรงเรียนมีการประกาศ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
๒. โรงเรียนมีการประกาศ
แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครอง 
 

๑. โรงเรียนได้ประกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
ตามประกาศของโรงเรียน ลง
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ 
 
๒. โรงเรียนมีคณะกรรม 
การเครือข่ายผู้ปกครอง ร่วม
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา ตามประกาศลง 

ตามเป้าหมาย 
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๓. โรงเรียนมีค าสั่งการปฏิบัติ
ราชการของคณะครู บุคลากร
ทุกกลุ่มงานทุกฝ่าย 
 
 
 
๔. โรงเรียนมีค าสั่งแต่งตั้งครูที่
ปรึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
 
 
 
 
๕. โรงเรียนมีค าสั่งแต่งตั้ง 
ครูเวรประจ าสัปดาห์ 
 
 
 
 
 
๖. โรงเรียนมีคณะกรรม 
การที่ปรึกษากลุ่มโรงเรียน 
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย ร่วมสนับสนุนพัฒนา
โรงเรียน 
 
 
 
 
๗. โรงเรียนได้รับการ 
สนับสนุนความร่วมมือจาก 
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ในการจัด
การศึกษา  

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 
๓. โรงเรียนมีค าสั่งการปฏิบัติ
ราชการของคณะครู บุคลากร
ทุกกลุ่มงานทุกฝ่าย ตามค าสั่ง
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ตรัง ที่ ๖๔/๒๕๖๑ 
ลงวันที่ ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๑ 
๔. โรงเรียนมีครูที่ปรึกษาปฏิบัติ
หน้าที่ตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ตามค าสั่งโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย ตรัง  
ที่ ๖๓/๒๕๖๑  
ลงวันที่ ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๑ 
 
๕. โรงเรียนมีครูเวรประจ า
สัปดาห์ปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่ง
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ตรัง  
ที่ ๗๒/๒๕๖๑  
ลงวันที่ ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๑ 
 
๖. โรงเรียนมีคณะกรรมการ 
ที่ปรึกษากลุ่มโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย ร่วมสนับสนุนพัฒนา
โรงเรียนตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๒ 
 
๗. โรงเรียนได้รับความ ร่วมมือ
สนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยพี่
เลี้ยง ใน การจัดการศึกษาจาก 
มหาวิทยาลัยสงขลา-  
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 นครินทร์ มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ตามหนังสือราชการ เช่น 
หนังสือเชิญวิทยากร ที่ศธ 
๐๔๒๔๓/ว ๖๔๕  ลงวันที่  
๑๓ ก.ย.๒๕๖๑,  
ที่ศธ ๐๔๒๔๓/๔ 
ลงวันที่ ๓ ม.ค.๒๕๖๒ เป็นต้น 

 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับดีเลิศ 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
1.จัดการเรียนรู้
ผ่านการคิดและ
ปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

๑. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นการคิดและปฏิบัติจริง ไม่
น้อยกว่า ๒๐ รายวิชาต่อปี
การศึกษา 
 
๒. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศที่จัดการ
เรียนรู้ผ่านการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
๓. ร้อยละ ๗๐.๐๐ ของครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษาที่จัดการ
เรียนรู้ผ่านการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
๔. ร้อยละ ๗๐.๐๐ ของครกูลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะที่จัดการ
เรียนรู้ผ่านการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไป

๑. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นการคิดและปฏิบัติจริง 
มากกว่า ๒๐ รายวิชาต่อปี
การศึกษา 
 
๒. ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศที่จัดการ
เรียนรู้ผ่านการคิดและปฏิบัติ
จริง มีผลงานและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
๓. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษาที่จัดการ
เรียนรู้ผ่านการคิดและปฏิบัติ
จริง มีผลงานและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
๔. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะที่จัดการ
เรียนรู้ผ่านการคิดและปฏิบัติ
จริง มีผลงาน และสามารถ

สูงกว่าเป้าหมาย 
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ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
 
๕. ร้อยละ ๗๐.๐๐ ของครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมที่จัดการ
เรียนรู้ผ่านการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
 
๖. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของคร ู
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยีที่จัดการ
เรียนรู้ผ่านการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
 
๗. โรงเรียนมีกิจกรรม โครงการ
ที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้าน
การคิดและการปฏิบัติจริง ไม่
น้อยกว่า ๑๐ โครงการ 

น าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 
๕. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมที่จัดการ
เรียนรู้ผ่านการคิดและปฏิบัติ
จริง มีผลงาน และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 
๖. ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของคร ู
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยีที่จัดการ
เรียนรู้ผ่านการคิดและปฏิบัติ
จริง มีผลงาน และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 
๗. โรงเรียนมีกิจกรรม โครงการ
ที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้าน
การคิดและการปฏิบัติจริง 
มากกว่า ๑๒ โครงการ 
ได้แก่ 
1)โครงการคา่ยวิชาการ ม.๑ 
๒)โครงการค่ายวิชาการ ม.๔ 
3)โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศด้านวิชาการทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
๔) โครงการส่งเสริมนักเรียนเข้า
ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. 
5) โครงการส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง(นักเรียนท า
วิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย 
พ่ีเลี้ยง) 
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6) โครงการฟิสิกส์สัปยุทธ์ 
7) โครงการ STEM 
EDUCATION นักเรียนระดับชั้น 
ม.๑-ม.๕ 
8) โครงการส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียนด้านโครงงาน 
9) โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศด้านคอมพิวเตอร์และ 
หุ่นยนต์ 
1๐) โครงการค่ายศิลปะ 
๑1) โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย 
๑2) โครงการศึกษา 
ดูงานด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สังคมศึกษาระดับชั้น ม.๒  
๑3) โครงการศึกษา 
ดูงานด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
ระดับชั้น ม.๔  
๑4) โครงการศึกษา 
ดูงานด้านสังคมศึกษา ภาษา 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ
โบราณคดี ระดับชั้น ม.๕ 
๑5) โครงการพัฒนาทักษะการ
รู้เรื่องการอ่านและสื่อสารได้
ตามแนวทางการประเมิน
นักเรียนนานาชาติ PISA 
๑๖) โครงการส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียนด้านโครงงานสู่เวที
นานาชาติ 
๑7) โครงการพัฒนานักเรียน
ด้านการสื่อสาร 
๑8) โครงการจัดนิทรรศการ
และน าเสนอโครงงานนักเรียน 
๑๙) กิจกรรมกีฬาระหว่างคณะ
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สีประจ าปี ๒๕๖๑ 
2. ใช้สื่อ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 

๑.ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมที่ใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
๒. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะที่ใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษาท่ีใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
 
๔. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศที่ใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
๕. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ที่ใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๑.ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมที่ใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
๒. รอ้ยละ ๙๐.๐๐ ของครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะที่ใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓. ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา 
ที่ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
 
๔. ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศที่ใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
๕. ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ที่ใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

สูงกว่าเป้าหมาย 

3. มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิง
บวก 

๑.ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมมีการ
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๒. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะมีการ
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

๑.ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมมีการ
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๒. ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะมีการ
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

สูงกว่าเป้าหมาย 
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๓. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษามีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก 
 
๔. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศมีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 
 
๕. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีมีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

๓. ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษามีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก 
 
๔. ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศที่มีการ
บริหารจัดการ 
ชั้นเรียนเชิงบวก 
 
๕. ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีมีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

4. ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ
และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

๑.ร้อยละ ๗๐.๐๐ ของครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 
 
๒. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 
 
๓. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษาตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 
๔. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้

๑.ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 
 
๒. ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและน าผล 
มาพัฒนาผู้เรียน 
 
๓. ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษาตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 
๔. ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
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ภาษาต่างประเทศตรวจสอบ
และประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 
 
๕. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพและ 
เทคโนโลยีตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 
๖. ครูร้อยละ ๗๐.๐๐ได้รับการ
พัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรมการสอบ CEFR 

ภาษาต่างประเทศที่ตรวจสอบ
และประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 
 
๕. ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน  
 
๖. ครูร้อยละ ๙๐.๐๐ได้รับการ
พัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรมการสอบ CEFR 

5. มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและ
ปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู ้

โรงเรียนมีโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 
๕ โครงการ 

โรงเรียนมีโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้  จ านวน 
๘ โครงการ 
๑) โครงการความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 
๒) โครงการความร่วมมือกับ
โรงเรียนคู่พัฒนา ประเทศญี่ปุ่น 
๓) กิจกรรมน าเสนอผลงาน
ระหว่างกลุ่มโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย 
๔) โครงการโรงเรียนเครือข่าย 
๕) โครงการความร่วมมือกับ
สถาบัน KOSEN 
๖) การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทางวิชาการกลุ่มโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ 
ราชวิทยาลัย 
๗) การประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย 
๘) การประชุมเชิงปฏิบัติการ
คัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบ
กลางภาคและปลายภาคกลุ่ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย 

 
สรุปมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
 

ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ ๒ มาตรฐานที่ ๓ มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา
โดยรวม 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
 
ผู้ประเมินคนที่ ๑ 
                                 
                                   (นางสุวณี  อ่ึงวรากร) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
 
 
ผู้ประเมินคนที่ ๒ 
 
                                  (นางตรีชฎา  ถาวรมาศ) 
ต าแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
ผู้ประเมินคนที่ ๓ 
 
                                (นางวงษ์สุดา จิตรไมตรีเจริญ) 
ต าแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 


