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ค าน า 
 การประเมินคุณภาพภายในหมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศีกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา และได้ รายงานผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา  โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินตนเอง  ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕6๒  เสนอต่อเขตพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง  วัตถุประสงค์ เพื่อเป็น
ฐานข้อมูลส าหรับสถานศึกษาน าไปจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ ก าหนดกิจกรรม โครงการ ระดับเขต
พื้นทึ่การศึกษา และเป็นฐานข้อมูลส าหรับเขตพื้นที่น าไปใช้ประโยชน์ และในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพ รายงานหน่วยงานต้นสังกัด ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของเขตพ้ืนที่ และ
เป็นฐานข้อมูลส าหรับใช้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ตามล าดับต่อไป 

 

 ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูและบุคลากรทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ 
ที่ให้ความร่วมมือในการจัดท ารายงานครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด ี
 

           
 

(นางสุวณี อึ่งวรากร) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
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สารบญั 
 หน้า 
ค าน า ก 
สารบญั ข 
ส่วนที่ ๑ บทสรปุผู้บรหิาร ๑ 
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพืน้ฐาน ๕ 

• ข้อมูลทั่วไป ๖ 

• ข้อมูลครูและบคุลากรของสถานศึกษา ๑๒ 
• ข้อมูลนักเรียน ๑๓ 
• ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  ๑๔ 

• ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  ๑๕ 

• เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   ประจ าปี 
๒๕๖๐-๒๕๖๒ 

๑๖ 

ส่วนที่ ๓  ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา  
            ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

๑๗ 

• มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ๑๘ 
• มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๒๐ 

• มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ๒๒ 
ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก ๓๒ 

• ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
  เรื่อง การใชม้าตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

๓๓ 

• ค าสั่งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ที ่๘๕/๒๕๖2 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามการด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
การประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

๔๓ 

• ค าสั่งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ที ่๗๗/๒๕๖๒ 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ประจ าปีการศึกษา 256๒ 

๔๔ 

• แบบก ากับติดตามการด าเนินงานโดยอิงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด สพม.๑๓ ปีการศกึษา 256๒ 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

๕๐ 

• แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓  ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

๑๔๔ 
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ส่วนที่ 1 
 บทสรุปผู้บริหาร 
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บทสรปุผู้บรหิาร 
 

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

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง มีวัตถุประสงค์พิเศษเพื่อจัดการศึกษา 
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นส าคัญ 
อาศัยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
และได้มาตรฐาน กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ร่วมก าหนดอุดมการณ์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตาม
วิสัยทัศน์ “ภายในปี ๒๕๖๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ที่มี
คุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ เป็นองค์กรแห่งอัจฉริยะ สร้างคุณภาพ
ผู้เรียนสู่สากล บนพื้นฐานความเป็นไทย” มีค าขวัญประจ าโรงเรียนตามโครงการพระราชด าริและ
เฉลิมพระเกียรติ “รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม น าวิชาการ สืบสานงานพระราชด าริ” โรงเรียนมีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาชัดเจนตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค โดย
อาศัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนได้ด าเนินการจัดการศึกษาซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  และได้รับการสนับสนุน
ความร่วมมือจากคณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์  มีเครือข่ายความร่วมมือในการ
เรียนรู้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  ได้แก่ มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงในการจัดการศึกษา คือ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันการศึกษาใน 
ประเทศญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน นอกจากนี้โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ 
ราชวิทยาลัย ตรัง ยังได้ด าเนินการเกี่ยวกับโรงเรียนในโครงการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ด้านฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาและคณิตศาสตร์ จ านวน 10 โรงเรียนในจังหวัดตรัง โดยโรงเรียนมหิดล 
วิทยานุสรณ์และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ร่วมพัฒนาครูในเรื่องการจัด 
การเรียนการสอน การใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อท าการทดลองต่าง ๆ ซึ่งโรงเรียนมหิดล 
วิทยานุสรณ์ สนับสนุนงบประมาณ ปีละ 150,000 บาท/ปี ติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี เพื่อให้ครูได้
จัดหาอุปกรณ์หรือเครื่องมือทดลองต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์ไปด้วยกัน  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง มีการบริหารโครงการ
เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐานเป็นวงจรคุณภาพ PDCA ในการขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึ กษาของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ตาม 
กลยุทธ์ระดับองค์กร เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์  และส่งเสริม
ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สู่การเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์
คิดค้น นวัตกร และมีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้ มีความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มุ่งมั่น
พัฒนาประเทศ มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลก มีการทบทวน ปรับปรุงหลักสูตร ร่วมกันในกลุ่มโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ ทุกปีการศึกษา เพื่อให้ทันสมัยและทันการเปลี่ยนแปลง ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการ
อบรมตรงตาม 
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หน้าที่หรือสอดคล้องตามหน้าที่ที่ปฏิบัติอย่ างน้อย 20 ชั่ วโมงต่อปีการศึกษามีห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สื่อเทคโนโลยี อุปกรณ์ที่ทันสมัยและพร้อมใช้งาน มีกิจกรรมสาน
สัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องด้วยกิจกรรมสายรหัส กิจกรรมพี่ช่วยน้อง กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
มีแหล่งเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตครอบคลุมทุกพื้นที่ของ
โรงเรียน  

การจัดการเรียนการสอนครูทุกคนเน้นการจัดการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริง ใช้กิจกรรม
การเรียนรู้แบบ Active Learning ให้นักเรียนทุกคนได้ลงมือปฏิบัติจริง สามารถน าความรู้ความเข้าใจ
ตลอดจนทักษะและประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน สร้างนวัตกรรม 
ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติ นักเรียนมีการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก  
อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง มีกิจกรรมการเยี่ยมหอพักของครูที่ปรึกษาส าหรับนักเรียนทุกคน  
จัดกิจกรรมโฮมรูมทุกวันตอนเช้าก่อนเข้าห้องเรียน มี กระบวนการซ่อมเสริมทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ ซึ่งจัดให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มตามศักยภาพ จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ภาษาไทย 
ภาษาต่างประเทศ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม การงานอาชีพ ศิลปะ ดนตรี และกีฬาต่าง ๆ ทั้งใน
ระดับกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค ระดับชาติและนานาชาติ ได้รับ
รางวัลในระดับเหรียญทอง เงิน และทองแดง หรือล าดับที่ ๑,๒,๓ และ รางวัลชมเชย นักเรียนสามารถ
สร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและด้านอื่น ๆ ที่ได้รับรางวัลในประเทศและ
ต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ ๗๓.๖๖ และคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(O-NET)ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ร้อยละ ๖๑.๑๓ 

นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ท าความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบและหอพัก ร่วมกิจกรรมส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทยตลอดปีการศึกษา ผ่านการอบรมค่ายพุทธบุตร นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การทดสอบ
สมรรถภาพ  ทางกายระดับปานกลางขึ้นไป มีสุขภาพกายอัตราการเจริญเติบโตน้ าหนักและส่วนสูง 
(ค่า BMI) ในระดับปกติ ร้อยละ ๙๗.๗๖ ของนักเรียนที่มีผลการประเมินสุขภาวะจิตสังคมอยู่ในกลุ่ม
ปกติจากการคัดกรองนักเรียนรายบุคคลโดยใช้เครื่องมือการคัดกรอง ร้อยละ ๙๓.๑๐ ของนักเรียน 
อยู่ร่วมกับเพื่อนในหอพักด้วยความอบอุ่น 

 
๓. จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพ 
 ๓.๑ จุดเด่น 
 โรงเรียนมีจุดเด่นด้านการพัฒนาผู้เรียนท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ทุกรายวิชาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด ผู้เรียนมีผลงานด้าน
โครงงานวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยีในระดับประเทศและนานาชาติ 
สถานศึกษามีแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายรอบด้าน
และตามความต้องการของผู้เรียน รวมถึงความต้องการเป็นรายบุคคล เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียน สร้างความพึงพอใจให้กับ
ผู้ปกครองและชุมชน 
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 ๓.๒ จุดที่ควรพัฒนา  
  ๑) การพัฒนานักเรียนด้านโครงงาน วิจัย สิ่งประดิษฐ์  การสร้างนวัตกรรม ให้มี
จ านวนและคุณภาพเพิ่มขึ้นและเข้าร่วมน าเสนอผลงานในระดับนานาชาติเพ่ิมขึ้น 
  ๒) การสร้างเครือข่ายพัฒนาการศึกษาร่วมกับสถาบันและองค์กรระดับนานาชาต ิ
 ๓.๓ แนวทางการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
  ๑) ส่งเสริมการพัฒนานักเรียนรายบุคคลและมีแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะ 
  ๒) มุ่งเน้นการสื่อสารภาษาต่างประเทศ คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีน 
ได้อย่างมีคุณภาพ 

           3) ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของความเป็น 
นักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น และนักพัฒนาที่ดีด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ระดับเดียวกันกับผู้เรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ช้ันน าของนานาชาต ิ

           4) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยพี่ เลี้ ยง โรงเรียนคู่พัฒนาประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ให้เทียบเท่าระดับนานาชาต ิ
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ส่วนที่ ๒ 
 ข้อมูลพื้นฐาน 
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ข้อมูลพืน้ฐาน 
 
ข้อมูลทั่วไป 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  ตั้งอยู่เลขที่ 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 มีพื้นที่ ๑๐๐ ไร่ เขตพื้นที่
บริการ ๕ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดตรัง จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดระนอง และจังหวัด
ภูเก็ต  
 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เป็นโรงเรียนหนึ่งในจ านวน ๑๒ โรงเรียน ที่จัดตั้งขึ้น
เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ
ครบ ๓ รอบ ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๓๖  ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่องานด้าน
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมไปช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรของประเทศ  ประกอบ
กับภาวะที่ประเทศชาติก าลังต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อมไปช่วยพัฒนาในโครงการต่าง ๆ ของรัฐ  กรมสามัญศึกษาจึงได้จัดตั้งโรงเรียนเพื่อ
ปลูกฝัง  และส่งเสริมพร้อมทั้งให้โอกาสแก่เยาวชนที่มีความสนใจมีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม  ได้ฝึกฝนด้านนี้ เป็นพิเศษตั้งแต่เยาว์วัย  โดยขอพระราชทาน  
พระราชานุญาตขนานนามโรงเรียนว่า “จุฬาภรณราชวิทยาลัย” และใช้นามภาษาอังกฤษว่า 
“Princess  Chulabhorn’s College” 
 อนึ่ง  เริ่มแรกโครงการจัดตั้งโรงเรียนมีเป้าหมายจ านวน ๑๒ โรง เพื่อให้ครบทุกเขตการศึกษา 
และได้ประกาศจัดตั้ ง  ๓  โรง เรี ยนแรกที่ จั งหวัดนครศรี ธรรมราช เชี ย งราย  และตรั ง   
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๓๖  โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเฉลิม 
พระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี” ส าหรับสถานที่ตั้ง
โรงเรียนของจังหวัดตรัง  ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ ของต าบลบางรัก อ าเภอเมือง 
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 านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายที่จะพัฒนา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์มีหลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อ
พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี   
ดังนั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)  
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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 และรับผู้เรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเพิ่มเติมกรณี
พิเศษ ๑ ห้องเรียน 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
กุมารี พระราชทานพระอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเป็น "โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย" ต่อท้ายด้วยชื่อจังหวัดที่เป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนและใช้นาม
ภาษาอังกฤษว่า "Princess Chulabhorn Science High School" ส านักพระราชวังมีหนังสือที่ รล 
0011.3/18298 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 แจ้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยอ้างถึง
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 04278/2112 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เรื่องการเปลี่ยนชื่อ
โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ความ
ว่า ความทราบฝ่าพระบาทแล้ว พระราชทานพระอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนตามที่กราบทูลขอมา 
ต่อมาเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 กระทรวงศึกษาธิการออกประกาศเรื่องการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจุฬา
ภรณราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย โดยมีผลตั้งแต่ 3 กรกฎาคม 2561 

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ศูนย์พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ได้รับการยกฐานะเป็น 
“ส านักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา” ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้ง
ส านักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา เป็นหน่วยงานการศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีชื่อย่อว่า สบว. ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Excellence In Science 
Education Bureau ( ESEB ) 

 
 
 



๘ 
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 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานตราสัญลักษณ์ใหม่ให้กับโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย แบบตราสัญลักษณ์ใหม่ ออกแบบโดย นางสาวเพ็ชสุภา รัตนเพชร 
นายช่างศิลปกรรม ช านาญงาน กลุ่มศิลปประยุกต์และเครื่องเคลือบดินเผา ส านักช่างสิบหมู่  
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เมื่ อวันที่  16 พฤษภาคม 2562 ซึ่ งรั ฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้ใช้ตราสัญลักษณ์นี้  เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา 
 
วัตถุประสงคก์ารจดัตั้ง 

๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์             
อัครราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ ๓ รอบ 

๒. เพื่อเป็นสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที่ฝึกทักษะความรู้ความสามารถของผู้เรียน  
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่วัยเยาว์ซึ่งเป็นการเตรียมบุคลากรไว้รองรับ 
โครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 

๓. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนที่เรียนดี มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มีโอกาสเพิ่มมากขึ้นในการเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาและได้พัฒนาความรู้พื้นฐานในด้านนี้ 
อย่างเข้มข้น น าไปสู่การแก้ปัญหาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ได้ผลอย่างแท้จริง 

๔. เพื่อเป็นสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตัวอย่างในด้านการฝึกอบรมผู้เรียนให้เป็นกุลบุตร- 
กุลธิดาที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม  สามารถพึ่งพาตนเองได้และเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 
วิสัยทัศน ์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง   เป็นโรงเรียนที่พัฒนานักเรียนให้มีจิตใจ 
บุคลิกลักษณะอันพึงประสงค์ และมีคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน า        
ของนานาชาต ิ

พนัธกิจ 
ด้านจติใจ และบุคลิกลักษณะอันพึงประสงค์  

1. ปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความเป็นผู้น า 

2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมรักการเรียนรู้ การอ่าน การเขียน การค้นคว้า อย่างเป็นระบบ  
มีความรอบรู้ และบรูณาการความรู้ได ้

3. สร้างจิตส านึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความเข้าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์ของ
ชาติมีความรักและความภูมิใจในชาติบ้านเมืองและท้องถิ่น เป็นพลเมืองดียึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

4. สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณี และภูมิปัญญาไทย 
ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ 

 



๙ 
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5. ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตมุ่งที่จะท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมต้องการตอบแทนบ้านเมืองตามความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง 

6. ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี รักการออกก าลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็ง
ทั้งกายและใจ  
ด้านคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ 

7. จัดหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้งในระดับ
เดียวกนั กับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ช้ันน าของนานาชาต ิ

8. จัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิต
วิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นและนักพัฒนานวัตกรรมด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับเดียวกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ช้ันน าของนานาชาต ิ

9. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของ
นานาชาต ิ

10.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี

11. พัฒนาระบบสนับสนุน การบริหารจัดการและภาคีเครือข่าย 
 
เป้าประสงค์ (Goals) 

1. เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความเป็นผู้น า 

2. เพื่อให้นักเรียนรักการเรียนรู้ การอ่าน การเขียน การค้นคว้า อย่างเป็นระบบ มีความ 
รอบรู้ และบูรณาการความรู้ได้ 

3. เพื่อให้นักเรียนมีจิตส านึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความเข้าใจและภูมิใจใน
ประวัติศาสตร์ของชาติ มีความรักและความภูมิใจในชาติบ้านเมืองและท้องถิ่น เป็นพลเมืองดียึดมั่นใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

4. เพื่อให้นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณี และภูมิ
ปัญญาไทย ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและ
ธรรมชาต ิ

5. เพื่อให้นักเรียนมีจิตมุ่งที่จะท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมต้องการตอบแทนบ้านเมืองตามความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง 

6. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี รักการออกก าลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งทั้ง
กายและใจ  

 



๑๐ 
 

 

 

รายงานผลการประเมินตนเอง | ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

7. เพื่อให้มีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้งใน
ระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ช้ันน าของนานาชาต ิ

8. เพื่อให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดริเริ่ม
สร้างสรรค์มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นและนักพัฒนานวัตกรรมด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับเดียวกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของ
นานาชาต ิ

9. เพื่อให้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้น
น าของนานาชาต ิ

10. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษาส าหรับนักเรี ยนที่มี
ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

11. เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุน การบริหารจัดการและภาคีเครือข่าย 
 

ภารกิจของโรงเรียนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

 1. เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยหลักสูตรเฉพาะ ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
คณติศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในลักษณะโรงเรียนประจ า 
 2. เป็นโรงเรียนที่รับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษในพื้นที่บริการ โดยเน้นการให้โอกาส
นักเรียนผูมี้ศกัยภาพสูงด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ท่ีกระจายอยู่ในทกุภูมิภาคของประเทศ 
 3. เป็นโรงเรียนทีเ่น้นคุณภาพ ไม่เน้นปริมาณ  
 4. เป็นโรงเรียนต้นแบบของภูมิภาค  
 5. เป็นโรงเรียนที่ต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
ชั้นน าของนานาชาติ 
    6. เป็นโรงเรียนที่เป็นศูนย์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ศึกษาในส่วนภูมิภาค (Regional Science 
Education Hub)  เพื่ อ ให้บริการวิ ชาการและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้ านการ เรี ยน 
การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ในพื้นที่บริการ 
 ค่านยิมองคก์ร 
 PCSHS 
 P  Professionality   มืออาชีพ 
 C Collaboration     ประสานความร่วมมือ 
 S Smart                ความสง่างาม/ทันสมัย 
 H Head Hand Health Heart บูรณาการสติปัญญา น าพาปฏิบัติ  

สมรรถนะแข็งแรง มีแรงบันดาลใจ  
S Sharing    เอื้ออาทรแบ่งปัน 
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อุดมการณ์และเปา้หมายในการพฒันานกัเรียน 

 การด าเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ในระยะที่  3 
(พ.ศ. 2554 - 2561) และที่จะด าเนินการต่อไปในอนาคต โรงเรียนได้ก าหนดเป้าหมายในการ
พัฒนานักเรียนไว้ ดังนี้   

 มุ่งส่งเสริม สนับสนุน และพฒันานกัเรียนให้ 
1) เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา

หรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพทีด่ีและมีความเป็นผู้น า 
2) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่าง

ลึกซึ้งในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ช้ันน าของนานาชาติ 
3) มีความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตวญิญาณของความเป็น

นักวิจัย นักประดิษฐ์ นกัคิดคน้และนักพัฒนานวัตกรรมด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในระดับเดียวกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ช้ันน าของนานาชาติ 

4) รักการเรียนรู้ การอ่าน การเขียน การค้นคว้า อย่างเป็นระบบ มีความรอบรู้ และ
บูรณาการความรู้ได้ 

5) มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาต ิ
 ๖)  มีจิตส านกึในเกยีรติภูมิของความเป็นไทย มีความเข้าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์ของ
ชาติ มีความรกัและความภูมิใจในชาติบ้านเมืองและท้องถิ่น เป็นพลเมืองดยีึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
 ๗) มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณี และภูมิปัญญาไทย 
ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาต ิ 
 ๘) มีจิตมุ่งที่จะท าประโยชน์และสร้างสิ่งทีด่ีงามให้กับสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ต้องการตอบแทนบ้านเมืองตามความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง 
 ๙) มีสุขภาพอนามัยที่ดี รักการออกก าลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งทั้งกายและใจ  
 
 ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาและปลูกฝังนักเรียนให้มีความพร้อมไปศกึษาต่อระดับอุดมศึกษาและ 
มุ่งสู่การเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ที่มีความสามารถระดับสูงเยี่ยมในระดับเดียวกันกับนักวิจัยชั้นน าของนานาชาติ และมี จิตวิญญาณ
มุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับประเทศชาติและสังคมไทยในอนาคต ช่วยพัฒนาประเทศให้สามารถ
ด ารงอยู่และแข่งขันได้ในประชาคมโลก ให้เป็นสังคมผู้ผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น สร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ สังคมแห่งคุณภาพและแข่งขันได้ และสังคมที่ยั่งยืนพอเพียงมีความสมานฉันท์เอื้ออาทรต่อกัน 
ค าขวญัโรงเรยีน 

รักษ์ศักดิ์ศรี มคีุณธรรม น าวิชาการ สืบสานงานพระราชด าริ 
ปรัชญาประจ าโรงเรยีน                 

“ปญญายตฺถ วปิสฺสต”ิ “คนยอ่มเห็นเน้ือความด้วยปัญญา” 
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ข้อมูลครูและบคุลากรของสถานศกึษา 
๑. ข้อมูลผูบ้รหิาร 

๑) ผู้อ านวยการโรงเรียน  
นางสุวณี อึ่งวรากร   

 วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาเอก ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.)  
 สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 
 โทรศัพท์  065-5615696 
 ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  10 พฤศจิกายน 2560 
 จนถึงปัจจุบัน เปน็เวลา 2 ปี  4 เดือน 
 
๒. ข้อมูลครูและบคุลากร (ข้อมูลวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖3) 
 

ผู้บรหิาร ครูผูส้อน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อื่น ๆ รวม 

๑ 60 7 14 41 124 
 
๓. ข้อมูลครูผูส้อนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ข้อมูลวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖3) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ครูผูส้อนระดบั 
มัธยมศกึษา รวม 

 
หมายเหต ุ

ชาย หญงิ 
ภาษาไทย ๑ ๔ ๕  
คณิตศาสตร ์ ๔ ๗ ๑๑  
วิทยาศาสตร ์ ๕ ๑๑ ๑๖  
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - ๖ ๖  
สุขศึกษาและพละศึกษา 2 - ๒  
ศิลปะ ๒ ๑ ๓  
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๒ ๔ ๖  
ภาษาต่างประเทศ - ๘ ๘  
ครูแนะแนว - ๒ ๒  
ครูบรรณารักษ ์ - ๑ ๑  
รวม ๑๖ ๔๔ ๖๐  
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ข้อมูลครูผูส้อนแตล่ะกลุ่มสาระการเรียนรู ้จ าแนกตามวิทยฐานะ  
(ข้อมูลวันที ่๒๖ มีนาคม ๒๕๖3) 
 

ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู ้

วิทยฐานะ 

ช านาญการพเิศษ ช านาญการ ไม่มี 
วิทยฐานะ 

พนักงานราชการ/
พนักงาน

วิทยาศาสตร ์
ฝา่ยบริหาร ๑ - -  
ภาษาไทย ๒ ๓ -  
คณิตศาสตร ์ 5 3 3  
วิทยาศาสตร ์ 3 9 4 5 
สังคมศึกษา ศาสนาฯ 1 2 -  
สุขศึกษาและพละศึกษา - - ๒  
ศิลปะ 1 1 1  
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 2 3 -  
ภาษาต่างประเทศ 1 6 1  
ครูแนะแนว/บรรณารักษ ์ 1 2 -  
รวม 17 29 11 5 

 
๓. ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูลวนัที่ ๒6 มีนาคม ๒๕๖3) 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญงิ 

ม.๑ ๔ 50 46 ๙๖ ๒๔ 
ม.๒ ๔ 43 53 ๙๖ ๒๔ 
ม.๓ ๔ 33 62 ๙5 ๒๔ 
รวม ม.ต้น ๑๒ ห้อง ๑๒6 ๑๖1 ๒๘7  
ม.๔ ๖ 78 68 ๑๔6 ๒๔ 
ม.๕ ๖ 52 91 ๑๔3 ๒๔ 
ม.๖ ๖ ๖๗ 75 ๑๔๒ ๒๔ 
รวม ม.ปลาย ๑๘ ห้อง ๑97 ๒๓๔ ๔๓1  

รวม ๓๐ ๓23 395 ๗18  
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ข้อมูลผลสัมฤทธิท์างการเรยีนระดับสถานศึกษา 
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แผนภูมิผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ปกีารศึกษา ๒๕๖๒
แสดงร้อยละของนักเรียนทีม่ีผลการเรียนระดับ ๓ ชึ้นไป

แยกตามกลุม่สาระการเรียนรู้
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ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖

95.5 96.75 96.5 95.5 94.5 94.5

แผนภูมิผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ปกีารศึกษา ๒๕๖๒
แสดงร้อยละของนักเรียนทีม่ีผลการเรียนระดับ ๓ ชึ้นไป

แยกตามระดบัชั้น
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
โรงเรียน 80.22 68.23 87.45 58.72
สังกัด 55.91 32.98 26.98 30.22
ประเทศ 55.14 33.25 26.73 30.07
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพืน้ฐาน(O-NET) 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
โรงเรียน 66.6 55.74 75.3 57.28 50.74
สังกัด 43.02 28.97 25.62 29.4 36.1
ประเทศ 42.21 29.2 25.41 29.2 35.7
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิั้นพืน้ฐาน(O-NET) 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) ประจ าปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
2560 74.75 57.33 84.29 63.06
2561 83.75 60.77 89.58 72.17
2562 80.22 68.23 87.45 58.72

เฉลี่ยรวม 52.83 39.37 57.95 45.08
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒)

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ (ระดับโรงเรียน)
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ lสังคมศึกษา
2560 72.75 58.25 77.07 60.37 51.52
2561 72.13 63.48 87.59 60.26 49.09
2562 66.6 55.74 75.3 57.28 50.74

เฉลี่ยรวม 66.6 55.74 75.3 57.28 50.74
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒)

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ระดับโรงเรียน)
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ส่วนที่ ๓ 
ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ผลการประเมินตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา ระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
1. ระดับคณุภาพ ดีเลิศ 
 
2. วิธีการพัฒนา/กระบวนการ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจกัษ์ ทีส่นบัสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 
       2.1 วธิีการ 
             โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง มีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยเริ่มตั้งแต่    
กระบวนการคัดเลือกนักเรียน เนื่องจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เป็นโรงเรียน
วัตถุประสงค์พิเศษที่มุ่งพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิ เศษทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี จึงใช้ระบบการสอบคัดเลือกผู้เรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ขั้นพื้นฐานก าหนด โดยรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นระดับชั้นละ ๔ ห้องเรียน ห้องเรียนละ 
๒๔ คน คิดเป็นระดับชั้นละ 96 คนและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายระดับชั้นละ ๖ ห้องเรียน 
ห้องเรียนละ ๒๔ คน คิดเป็นระดับชั้นละ 144 คน ซึ่งท าให้เชื่อได้ว่าได้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ตามที่ก 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 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนา
ความสามารถกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้
โรงเรียนยังจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่แตกต่างจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้
ก าหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามอุดมการณ์และเป้าหมายของการ
พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ โดยแบ่งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็น ๓ กิจกรรมย่อย คือ กิจกรรมแนะ
แนว กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ซึ่งนักเรียนต้องเข้า
ร่วมปฏิบัติกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ด้านสังคมศึกษา ภาษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดี กิจกรรมการฟังบรรยาย 
ทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและความฉลาด
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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 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนจากการอยู่ร่วมกัน ได้เรียนรู้ 
อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ส่งผลให้สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ ส่งผลให้ผู้เรียน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ผู้เรียน 
จึงมีคุณภาพเป็นไปตามวิสัยทัศน์ เป้าหมายและอุดมการณ์ในระดับดีเลิศ 
       2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ทีส่นบัสนุนผลการประเมินตนเอง 
               - แผนปฏิบัติการประจ าป ี 
                        - หลักสตูรสถานศึกษา 
                        - แผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
                        - สรุปรายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน/คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ 
                        - สรุปรายงานผลการพัฒนาตามมาตรฐานตัวชี้วัดความส าเร็จของผู้เรียน      
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร ์
                        - รายงานผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
                        - โล่ รางวัล เกียรติบัตร ผลงานนักเรียน/ครู/โรงเรียน  
 
3. จุดเด่น จดุทีค่วรพัฒนา และแผนการพฒันาคณุภาพให้สูงขึ้น 

3.1 จดุเด่น 
1) ผู้เรียนได้มาจากการสอบคัดเลือก มีคุณสมบัติเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ

ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานก าหนด 

2)หลักสูตรสถานศึกษาเป็นลักษณะเฉพาะที่ เน้นการพัฒนานัก เรี ยนที่ มี
ความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

3) มีจ านวนนักเรียน 24 คนต่อห้องเรียนและจัดการเรียนในลักษณะโรงเรียน
ประจ า  

4) โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในที่มีความพร้อม มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
5) โรงเรียนมีความพร้อมด้านทรัพยากรการบริหาร (4M) 
6) โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือทางวชิาการกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอก 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
3.2 จุดที่ควรพัฒนา 

1) พัฒนาผู้เรียนด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ความคิดเชิงสร้างสรรค์และการ
ประยุกต์ความรู้น าไปใช้ในชีวิตให้มากขึ้น 

2) ส่งเสริมผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและพัฒนา
ภาษาต่างประเทศ 
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3) พัฒนาครูให้มีองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพิ่ม
มากขึ้นในทุกรายวิชา 

4) ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีอุดมการณ์ มีวินัย  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาต ิ

3.3 แผนการจัดการพฒันาคุณภาพเพื่อยกระดบัคุณภาพมาตรฐานใหสู้งขึ้น  
            1) พัฒนาผู้เรยีนด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ความคิดเชิงสร้างสรรค์และ 
การประยุกต์ความรู้น าไปใช้ในชีวิตให้มากขึ้น โดยการส่งเสริมการเรียนรูแ้บบ Active Learning   
การเรียนรู้ผ่านโครงงาน STEM 

2) ส่งเสริมผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและพัฒนา
ภาษาต่างประเทศ 

3) พัฒนาครูให้มีองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  
เพิ่มมากขึ้น 

4) ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีอุดมการณ์ มีวินัย  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาต ิ

5) ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอกทั้งในประเทศ
และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 

 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
 

2. วิธีการพัฒนา/กระบวนการ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 
          2.1 วิธีการ  
 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง มีการพัฒนาคุณภาพด้านกระบวนการ
บริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ เนื่องจากเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บริหารจัดการในลักษณะกลุ่มโรงเรียนภายใต้การก ากับดูแล 
ของคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (บอร์ด) 
ตามมติ ครม. มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและอุดมการณ์ในการพัฒนาผู้เรียนไว้ร่วมกัน
อย่างชัดเจนโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนและผ่านความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนและคณะท างานตาม
โครงสร้างการบริหารงานที่เป็นระบบ มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์  
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพื่อก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในลักษณะองค์รวม จัดท า
แผนกลยุทธ์ระยะ 3-5 ปีของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยร่วมกัน โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง มีโครงสร้างการบริหาร ๕ กลุ่มงานอย่างชัดเจน  
ใช้กระบวนการบริหารเชิงคุณภาพ ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ก าหนดปฏิทินในการปฏิบัติงาน น าแผนสู่การปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการติดตาม สรุปประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการและ
รายงานต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่อง ใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและการเรียน 
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การสอนครอบคลุมทุกฝ่าย/กลุ่มสาระ/งาน มีการนิเทศติดตาม ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ จัดการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ  
อย่างสม่ าเสมอ วางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงอย่างต่อเนื่อง ครูได้รับ
การพัฒนาตามโครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากร เนื่องจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ตรัง จัดการเรียนการสอนในลักษณะโรงเรียนประจ า สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ
นักเรียน จึงมีความจ าเป็นในการปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้ เรียนตลอด  
24 ชั่วโมง มีแผนผังการใช้อาหารและห้องต่าง ๆ มีค าสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
โรงเรียนได้รับการปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภค
ตามโครงการ ท าให้โรงเรียนมีความร่มรื่น สะอาด สวยงามและปลอดภัย ช่วยส่งเสริมบรรยากาศแห่ง
การ เรี ยนรู้  สร้ า งความมั่ น ใจแก่ ผู้ ปกครองทุกคน ส่ งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้ เ รี ยน 
ได้อย่างรอบด้านและเต็มศักยภาพ ผู้เรียนทุกคนใช้ชีวิตและเรียนรู้อย่างมีความสุข ดังนั้น โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง จึงมีคุณภาพด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ในระดับ ดีเลิศ 
          2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนบัสนนุผลการประเมินตนเอง 
                - โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 
                - โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน                 
                - แผนปฏิบัติการประจ าป ี
                - สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ   
                - บันทึกการนิเทศติดตาม ตรวจสอบภายใน 
                - บันทึกการประชุมครู/ผู้ปกครอง/คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                - รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของโรงเรียน 
                - โล่ รางวัล เกียรติบัตร นักเรียน/ครู/โรงเรียน   
                - การตรวจสภาพพื้นที่จริง/สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง  
 
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น 
 3.๑ จุดเด่น 

1) โรงเรยีนมวีิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและอุดมการณ์ที่ชัดเจน 
2) โรงเรียนมีคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียน

วิทยาศาสตร์ภูมิภาค  
๓) โรงเรียนด าเนินการภายใต้การก ากับดูแลของส านักบริหารงานความเป็นเลิศด้าน

วิทยาศาสตร์ศึกษา (สบว.)  
๔) โรงเรียนมีความพร้อมด้านทรัพยากรการบริหาร (4 M) 
๕) โรงเรียนจัดการเรยีนการสอนในลักษณะโรงเรียนประจ า 
๖) โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอกทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ 



๒๒ 
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 ๓.๒ จุดที่ควรพัฒนา 
1) พัฒนาครู บุคลากรให้มีความเช่ียวชาญด้านวิชาชีพและมีอุดมการณ์ในการพัฒนา

โรงเรียนวิทยาศาสตร ์
2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ ์

   3) ส่งเสรมิความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอกทั้งในประเทศ
และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 

๓.๓ แผนการจัดการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น 
1) ครูและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและมีอุดมการณ์ในการพัฒนา

โรงเรียนวิทยาศาสตร ์
2) ทุกคนในองค์กรใช้ระบบเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ได้ ๒ 

ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
3) ร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ

อย่างต่อเนื่อง 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นน้ผู้เรียนเป็นส าคญั  
๑. ระดับคณุภาพ ดเีลศิ 

 
 2.วิธีการพัฒนา/กระบวนการ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการ

ประเมินตนเอง 
       2.1 วิธีการ 
             โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
ที่มีความสามารถพิเศษทางด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี มีจ านวนนักเรียน 24 คน 
ต่อห้องเรียน มีความพร้อมในด้านอัตราก าลังครูผู้สอน ครูผู้สอนมีคุณวุฒิ สอนตรงตามวิ ชาเอก  
มีการจัดท าและพัฒนาหลักสูตร วิเคราะห์หลักสูตรตามมาตรฐาน จัดท าแผนการเรียนรู้ฉบับย่อ 
(โครงการสอน , การออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผลร่วมกับกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
จุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง โดยมีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 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. โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 
โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านโครงงาน โครงการค่ายศิลปะ เป็นต้น ครูมีการจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก สามารถดูแลให้ค าปรึกษาได้อย่างทั่วถึง นักเรียนสามารถประดิษฐ์ คิดค้นนวัตกรรมผ่าน
โครงงานที่สนใจและสามารถน าเสนอผลงานของตนเองโดยใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษ แสดงถึง



๒๓ 
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ศักยภาพของนักเรียนเทียบเท่านานาชาติได้ นอกจากนี้ครูผู้สอนยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างหลากหลายจากแหล่งเรียนรู้ที่มีความพร้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา   
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ รายงานผลการประเมินให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่าง
สม่ าเสมอ  ท าให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  ส่งผลให้
ผู้เรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องทุกปีการศึกษา และนักเรียนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นไปตามเป้าหมายและอุดมการณ์ในการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
จนเป็นที่ประจักษ์และพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง  ดังนั้นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ตรัง จึงมีคุณภาพในด้านกระบวนการจัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในระดับคุณภาพดีเลิศ 
        2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ทีส่นบัสนนุผลการประเมนิตนเอง 

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

3. จุดเด่น จดุทีค่วรพัฒนา  
 ๓.๑ จดุเด่น 

๑) มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อร่วมกับกลุ่ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ทั้ง 12  แห่ง 

2) มีการพัฒนาครูทุกกลุ่มสาระฯร่วมกันโดยมีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็น
ต้นแบบและมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงดูแลอย่างต่อเนื่อง 

3) มีจ านวนนกัเรียน 24 คนต่อห้องเรียนและจัดการเรียนในลักษณะโรงเรียน
ประจ า  

4) โรงเรียนมีความพร้อมทางด้านสื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้  
5) โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอกทั้งใน

ประเทศและตา่งประเทศ 
 ๓.๒ จุดที่ควรพฒันา 

1) ส่งเสรมิให้ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และเทคนิคการเรียนการสอนจาก
ผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น 

2) ส่งเสรมิให้นักเรียนได้น าเสนอผลงาน จดัหาเวทีให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ  
แข่งขันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 



๒๔ 
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3) ส่งเสรมิการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของครูผู้สอน (PLC) 
4) ส่งเสรมิความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอกทั้งในประเทศ

และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 
 

4. แผนการจดัการพฒันาคณุภาพเพือ่ยกระดบัคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น 
๔.1 ส่งเสรมิให้ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และเทคนิคการเรียนการสอนจากผู้เชี่ยวชาญ

ทั้งในและต่างประเทศเพ่ิมขึ้น 
๔.2 ส่งเสรมิให้นักเรียนได้น าเสนอผลงาน จัดหาเวทีให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ เข้า

ร่วมการแข่งขนัทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
๔.3 ส่งเสรมิการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของครูผู้สอน (PLC) 
๔.4 ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอกทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 
  
สรุปคุณภาพมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาโดยรวม 
1.ระดับคณุภาพ : ดเีลศิ 
 
2. หลักฐานสนับสนุน :  
          โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้าน
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอนในลักษณะโรงเรียนประจ า บริหาร
จัดการโรงเรียนภายใต้การก ากับดูแลของส านักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา 
(สบว.) มีการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย และอุดมการณ์ที่ชัดเจน  มีหลักสูตรสถานศึกษา 
ที่ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา 
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ผู้เรียนมีความสามารถทางด้าน
วิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามหลักสูตรร้อยละ 
100 ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายและอุดมการณ์ของการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์        
 โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารชัดเจน  มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีการก ากับติดตาม
ประเมินผลมีความพร้อมทางด้านทรัพยากรการบริหาร (4M) บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เ รียนเป็นส าคัญและ
ปฏิบัติงานตามนโยบาย เพื่อพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายและอุดมการณ์ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ  ครูและนักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่าง
เหมาะสม ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้เทคนิควิธีการกระบวนการจัดการเรียนการสอน
อย่างสม่ าเสมอ โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน/องค์กร ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  ท าให้ครูและนักเรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเทียบเท่านานาชาติ ซึ่งจะส่งผลโดยตรง
ต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ อุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเป็นต้นแบบในการ
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พัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพทางด้านวิทยาศาสตร์  ซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญในการ
พัฒนาประเทศชาติต่อไป 
หลักฐานอ้างองิ 

- แผนปฏิบัติการประจ าป ี 
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  

ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 
- แผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
- สรุปรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
- สรุปรายงานผลการพัฒนาตามมาตรฐานตัวช้ีวัดความส าเร็จของผู้เรียนกลุ่มโรงเรียน

วิทยาศาสตร ์
- รายงานผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
- โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน                 
- สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ   
- บันทึกการประชุมครู/ผู้ปกครอง/คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 
- รายงานการอบรมพัฒนาบุคลากร   
- บันทึกการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้   
- รายงานผลการปฏิบัติงานของครู    
- รายงานการผลการเรียนของนักเรียน (ปพ.5) 
- วิจัยในชั้นเรยีน 

  - บันทึกการนิเทศติดตาม ตรวจสอบภายใน 
     - สังเกต / สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
      - โล่ รางวัล เกียรติบัตร ผลงานนักเรียน/ครู/โรงเรียน   
 
3. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึน้  
แผนปฏบิตัิงานที่ 1   

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

2) ส่งเสรมิผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและพัฒนา
ภาษาต่างประเทศ 

3) พัฒนาครใูห้มีองคค์วามรู้ในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพิ่มมากขึ้น 
4) ส่งเสรมิให้นักเรียนเป็นผู้มีอุดมการณ์ มวีินัย มีความรบัผิดชอบต่อตนเอง รับผิดชอบต่อ

สังคมและประเทศชาติ 
5) ส่งเสรมิความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอกทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 
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แผนปฏบิตัิงานที่ 2  
 1) พัฒนาครู บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและมีอุดมการณ์ในการพัฒนาโรงเรียน
วิทยาศาสตร ์
 2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารและประชาสัมพันธ ์
 3) ส่งเสรมิความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอกทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 
 
แผนปฏบิตัิงานที่ 3  
          1) ส่งเสริมให้ครูได้รบัการพัฒนาองค์ความรู้และเทคนิคการเรียนการสอนจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง
ในและตา่งประเทศเพ่ิมขึ้น 
 2) ส่งเสรมิให้นักเรียนได้น าเสนอผลงาน จัดหาเวทีให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ แข่งขัน
ทั้งในระดับชาติและนานาชาต ิ
 3) ส่งเสรมิการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของครูผู้สอน (PLC) 
 4) ส่งเสรมิความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอกทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 
 
ผลการด าเนนิงานในภาพรวม 
 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 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 ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการ 
๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ตและระนอง โดยใช้กระบวนการคัดเลือกร่วมกับกลุ่ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  โดยรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับชั้นละ 96 คน  
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับชั้นละ 114 คน จัดจ านวนนักเรียนห้องละ  24  คน  โดย
มีแผนผังช้ันเรียน 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 
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 4. อัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาประกอบด้วย ผู้บริหาร 5  คน  ครูผู้สอน  60  
คน  และบุคลากรสนับสนุน จ านวน  62  คน  (เป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2553) และ
ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาร่วมกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงอย่าง
สม่ าเสมอ 
 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 ปีการศึกษา 2562 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการ
เรียนระดับ 3 ขึ้นไป ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ คิดเป็นร้อยละ 95.50  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 คิดเป็นร้อยละ 96.75 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 96.50 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 95.50 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 94.50 ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 94.50 และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เฉลี่ย ๗๓.๖๖ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 เฉลี่ย ๖1.๑๓ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย
อยู่ในระดับสูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา   
 9. ความสามารถทางวิชาการ นักเรียนมีความสามารถในการแข่งขันทางวิชาการทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังปรากฏ 
 10. การส าเร็จการศึกษา  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส าเร็จการศึกษา 100% และ
ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 100%  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ส าเร็จการศึกษา 100% และ
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 100%  
 
จุดเด่นและจดุทีค่วรพัฒนา  

ด้านคณุภาพผู้เรียน 
 จุดเด่น  
 1. นักเรียนเป็นนักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกมีคุณสมบัติเป็นผู้มคีวามสามารถพิเศษทางด้าน 
วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยีตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก าหนด 

2. หลักสูตรสถานศึกษาเป็นลักษณะเฉพาะที่เน้นการพัฒนานักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษ
ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

3. มีจ านวนนักเรียน 24 คนต่อห้องเรียนและจัดการเรียนในลักษณะโรงเรียนประจ า  
 4. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในที่มีความพร้อม มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมยั 
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5. โรงเรียนมีความพร้อมด้านทรัพยากรการบริหาร (4M) 
 6. โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอกทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 
 จุดที่ควรพฒันา  
 1. พัฒนาผู้เรียนด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ความคิดเชิงสร้างสรรค์และการประยุกต์
ความรู้น าไปใช้ในชีวิตให้มากขึ้น 

๒. ส่งเสริมผู้เรยีนในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและพัฒนา
ภาษาต่างประเทศ 
 3. พัฒนาครูให้มีองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพิ่มมากขึ้น 
 4. ส่งเสริมใหน้ักเรียนเปน็ผู้มีอุดมการณ ์มีวินัยมีความรับผิดชอบต่อตนเอง รับผิดชอบต่อ
สังคมและประเทศชาติ 
 

ด้านการจดัการศึกษา 
 จุดเด่น 

1. โรงเรียนมี วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและอุดมการณ์ที่ชัดเจน 
 2. โรงเรียนมีคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมภิาค (บอร์ด)  
 3. โรงเรียนมีความพร้อมด้านทรัพยากรการบริหาร (4M) 
 4. โรงเรียนจัดการเรียนในลักษณะโรงเรียนประจ า 
 5. โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอกทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ  
 จุดที่ควรพฒันา  
 1. พัฒนาครู บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและมีอุดมการณ์ในการพัฒนาโรงเรียน
วิทยาศาสตร ์
 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
 3. ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอกทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 
 
  ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 จุดเด่น 
 1. โรงเรียนมีความพร้อมด้านทรัพยากรการบริหาร (4M) 
 2. ครูมีคุณวุฒิตรงตามวิชาเอกและมีวัยวุฒิใกล้เคียงกัน พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง 
 3. โรงเรียนจัดการเรียนในลักษณะโรงเรียนประจ า 
 4. โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอกทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 
 จุดที่ควรพฒันา  
 1. สร้างความตระหนักให้ครูและบุคลากรเกี่ยวกับการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 2. ส่งเสริมกิจกรรมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  จัดท าปฏิทินการด าเนินงานที่ชัดเจน 
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 3. จัดระบบนิเทศ  ติดตาม ประเมินผล อย่างต่อเนื่อง 
 4. ขยายเครือข่ายและพัฒนาให้เป็นต้นแบบ 
 
ด้านอตัลักษณข์องสถานศึกษา    
 “นักเรียนมคีวามสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์” 
          จดุเดน่ 
 1. นักเรียนเป็นนักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกมีคุณสมบัติเป็นผู้มคีวามสามารถพิเศษทางด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก าหนด 
 2. หลักสูตรสถานศึกษาเป็นลักษณะเฉพาะที่มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเน้นการพัฒนา
คุณลักษณะอนัพงึประสงค์  
 3. มีจ านวนนักเรียน 24 คนต่อห้องเรียนและจัดการเรียนในลักษณะโรงเรียนประจ า  
 4. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในที่มีความพร้อม มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 5. โรงเรียนมีความพร้อมด้านทรัพยากรการบริหาร (4M) 
 6. โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอกทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 
 จุดที่ควรพฒันา   
 1. ประชาสัมพันธ์การพัฒนานักเรียนร่วมกับภาคีเครือข่ายผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง  
 2. สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง  เช่น มอบรางวัล  เกียรติบัตร ยกย่อง ชมเชย    
 3. ส่งเสริมใหน้ักเรียนเป็นผู้มีอุดมการณ์ มวีินัยมีความรับผิดชอบต่อตนเอง รับผิดชอบต่อ
สังคมและประเทศชาติ 
 
ด้านมาตรการส่งเสริม 
 จุดเด่น 
 1. มีจ านวนนักเรียน 24 คนต่อห้องเรยีนและจัดการเรียนในลักษณะโรงเรียนประจ า  
 2. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในที่มีความพร้อม มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมยั 
 3. โรงเรียนมีความพร้อมด้านทรัพยากรการบริหาร (4M) 
 4. โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอกทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 
 จุดที่ควรพฒันา  
 1. ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ คิดเป็น ท าเป็น  
แก้ปัญหาเป็น 
 2. ส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมเพื่อชุมชน วิถีชีวิตท้องถิ่น  
 3. ส่งเสริมภูมปิัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์       
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แนวทางการพฒันาในอนาคต 
 จากผลการด าเนินงานทั้งหมดระบุข้อค้นพบที่ต้องพัฒนาต่อไป ดังนี้ 

1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีอุดมการณ์และเป้าหมายในการเป็นนักประดิษฐ์ คิดค้น วิจัย เพื่อเป็น
นักวิทยาศาสตร์ช้ันน าในการพัฒนาประเทศชาติให้มากขึ้น     
 2. ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีความเชื่อ อุดมการณ์ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความพร้อมที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาประเทศชาติ   
 3. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นต้นแบบ  ในการจัดการศึกษาของประเทศและมีคุณภาพทัดเทียม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ   
 4. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอกทั้งใน
และต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น 
 
จุดแข็ง จดุทีต่อ้งพฒันาของสถานศกึษาเรียงตามล าดบัสภาพปญัหาและความส าคญั 

จุดแข็ง 
 1. โรงเรียนมีคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียน
วิทยาศาสตร ์(บอร์ด)  
 2. โรงเรียนมีความพร้อมด้านทรัพยากรการบริหาร (4M) 
 3. เป็นนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกมีคุณสมบัติเป็นผู้มีความสามารถพิเศษทางด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก าหนด มีจ านวนนักเรียน 24 คนต่อห้องเรียนและจัดการเรียนในลักษณะโรงเรียนประจ า 
 4. โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอกทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ  
 จุดที่ต้องพฒันา 
 1. ส่งเสริมครแูละบุคลากรให้มีความเชื่อ อุดมการณ์ มีความมุ่งมั่นต้ังใจในการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความพร้อมที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาประเทศชาติ   
 2. ส่งเสริมผู้เรยีนให้มีอุดมการณ์และเป้าหมายในการเป็นนักประดิษฐ์ คิดค้น วิจัย เพื่อเป็น
นักวิทยาศาสตร์ช้ันน าในการพัฒนาประเทศชาติให้มากขึ้น     
 3. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นต้นแบบ  ในการจดัการศึกษาของประเทศและมีคุณภาพทัดเทียม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ   
 4. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอกทั้งใน
และต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น  
 
แผน/ กิจกรรมในการพฒันาคณุภาพนักเรียน สถานศึกษา 

1. แผน/กิจกรรมในการพฒันาคณุภาพนักเรียน 
1.1 พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่นักเรยีน โดยจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อ

พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษโดยการสื่อสารและน าผลงานใน
ระดับนานาชาติได้ 
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      1.2 พัฒนานักเรียนให้มีอุดมการณ์และเป้าหมายในการเป็นนักประดิษฐ์  คิดค้น  
วิจัย เพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์ช้ันน าในการพัฒนาประเทศชาติให้มากขึ้น โดยจัดกิจกรรม/โครงการ 
เพื่อโน้มน้าวสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนได้มีความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ เห็นความส าคัญของการ
ใช้วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาประเทศชาติ 
  1.3 พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามมาตรฐานตัวชี้วัดของกลุ่ม
โรงเรียนวิทยาศาสตรจ์ุฬาภรณราชวิทยาลัย โดยจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานตัวชี้วัดของ
หลักสูตร มีการก ากับติดตามประเมินผลอยา่งต่อเนื่อง 
 
 2. แผน/กิจกรรมในการพฒันาคณุภาพสถานศึกษา 
      2.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ อาคารเรียน อาคารประกอบ และปรับปรุง
ซ่อมแซมให้อยูใ่นสภาพทีม่ีความพร้อมต่อการใช้งาน มีความสวยงาม เป็นระเบียบ สะอาด ปลอดภัย 
โดยจัดท าแผนในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
      2.2 พัฒนาโรงเรียนให้เป็นต้นแบบ  ในการจัดการศึกษาของประเทศและมีคุณภาพ
ทัดเทียมโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ   

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

และเทคโนโลย ี 
3. ความร่วมมอืของสถาบันการอุดมศึกษาในการพัฒนาต่อยอดนักเรียนผู้มีความสามารถ

พิเศษทางด้านคณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
4. แรงจูงใจส าหรับบุคลากรทีม่ีความเช่ือ อุดมการณ์  มีความมุ่งมั่นต้ังใจในการพัฒนาผู้เรียน

ให้มีความพร้อมที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ เพ่ือพัฒนาประเทศชาติ   
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ส่วนที่ ๔ 
ภาคผนวก 

• ๑. ประกาศโรงเรียนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
 เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาเพือ่การประกันคณุภาพภายในของสถานศกึษา 

• ๒. ค าสั่งโรงเรียนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ที่ ๘๕/๒๕๖2 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตดิตามการด าเนนิการตามแผนพฒันาการจัดการศึกษา การประเมินและ 
ตรวจสอบคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

• ๓. ค าสั่งโรงเรยีนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ที่ ๗๗/๒๕๖๒ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถานศึกษา โรงเรียนวทิยาศาสตร์ 
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรงั ประจ าปีการศึกษา 256๒ 

• ๔. แบบก ากับตดิตามการด าเนนิงานโดยองิมาตรฐานการศกึษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศกึษาในสังกัด สพม.๑๓ ปกีารศึกษา 256๒ โรงเรียนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย ตรัง  

• ๕. แบบรายงานผลการประเมินคณุภาพภายในของสถานศกึษา สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา
มัธยมศกึษา เขต ๑๓  ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลัย ตรัง 
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ประกาศโรงเรยีนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศกึษา เพือ่การประกันคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (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
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี 
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก และตามประกาศใช้
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานในการประชุมครั้งที่ 5/๒๕61 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม ๒๕61 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ จงึประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เพื่อ
เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา  หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   

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

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตระหนักและเห็นความส าคัญของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งโรงเรียนจะต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  และมีการก ากับ  ติดตาม และประเมินตนเองทุกปี  พร้อมกับจัดท ารายงาน
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน   

ทั้งนี้ ให้ใช้กับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
ฉบับนี ้

ประกาศ ณ วนัที่  ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

(นางสุวณี  อึ่งวรากร) 
                         ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
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ประกาศมาตรฐานระดับการศึกษา 
โรงเรียนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลยั ตรัง 

 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รียน 
     ตัวชี้วัดที่ ๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคดิค านวณ  
 (๑๔ ประเด็น) 
 ๑.๑ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของนักเรียนมีจ านวนบันทึกการอ่านตามที่หลักสูตรก าหนด 
 ๑.๒ ร้อยละ ๖๒.๐๐ ของจ านวนนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ที่
เข้าร่วมทดสอบผา่นเกณฑ์ของการทดสอบคณิตศาสตร์นานาชาติรอบแรกระดับเขตพื้นที่ได้รับรางวัล
ในระดับเหรียญทอง เงิน และทองแดง  
 ๑.๓ จ านวนนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์ของการทดสอบคณิตศาสตร์นานาชาติรอบสอง
ระดับประเทศได้รับรางวัลในระดับเหรียญทอง เงิน และทองแดง จ านวน ๕ คน 
 ๑.๔ จ านวนนักเรียนทีเ่ข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการวิชาคณิตศาสตร์ในระดับเขตพื้นที่/
และโรงเรียนในเขตพื้นที่ ได้รับรางวัลในระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง หรือล าดับ
ที่ ๑ ๒ และ ๓ จ านวน ๑๐๒ คน ต่อปีการศึกษา 
 ๑.๕ จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการวิชาคณิตศาสตร์ในระดับภาค/กลุ่ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ภาคใต้  ได้รับรางวัลในระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน 
และเหรียญทองแดง หรือล าดับที่ ๑,๒ และ ๓ จ านวน ๑0 คนต่อปีการศึกษา 
 ๑.๖ จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการวิชาคณิตศาสตร์ในระดับประเทศ/
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ได้รับรางวัลในระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน และ
เหรียญทองแดง หรือล าดับที่ ๑,๒ และ ๓ จ านวน ๑๐ คนต่อปีการศึกษา 
 ๑.๗ ร้อยละ ๘๕.๐๐ ของนักเรียนที่เรียนรายวิชาการสื่อสารและน าเสนอ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดบั ๓.๐๐ ขึ้นไป  
 ๑.๘ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของนักเรียนที่เรียนรายวิชาสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป 
 ๑.๙ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของนักเรียนที่เรียนรายวิชา โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป 
 ๑.๑๐ ร้อยละ ๘๕.๐๐ ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในระดับ ๓.๐๐ ขึน้ไป 
 ๑.๑๑ นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศในระดับจังหวัด 
ได้รับรางวัลในระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง หรือล าดับที่ ๑,๒ และ ๓ จ านวน 5 
รายการต่อปีการศึกษา 
 ๑.๑๒ นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศในระดับภาค/
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ภาคใต ้ได้รับรางวัลในระดับเหรียญทอง เงิน และ
ทองแดง หรือล าดับที่ ๑,๒ และ ๓ จ านวน ๕ รายการต่อปีการศึกษา 
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 ๑.๑๓ นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีในระดับภาค/กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ได้รับรางวัลในระดับเหรียญ
ทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง หรือล าดับที่ ๑,๒ และ ๓ จ านวน ๒๐ รายการต่อปีการศึกษา 
 ๑.๑๔ นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีระดับประเทศ ระดับนานาชาติ ได้รับรางวัลในระดับเหรียญทอง เงิน และทองแดง หรือ
ล าดับที่ ๑,๒ และ ๓ จ านวน ๕ รายการต่อปีการศึกษา 
 
 ตัวขี้วัดที่  2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารญาณ  อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา (๑๑ ประเด็น) 
 ๒.๑ จ านวนรายการที่นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ ในระดับเขตพื้นที่ 
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 ๑๒ รายการต่อ
ปีการศึกษา 
 ๒.๓ จ านวนรายการที่นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ ในระดับชาติ และ
นานาชาติ ได้รับรางวัลในระดับเหรียญทอง เงิน และทองแดง หรือล าดับที่ ๑,๒,๓ และรางวัลชมเชย 
จ านวน ๕ รายการต่อปีการศึกษา 
 ๒.๔ จ านวนโครงงานคณิตศาสตร์ที่นักเรียนได้น าเสนอและผ่านเกณฑ์ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา/โรงเรียนในเขตพื้นที่ 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 ขึ้นไป  
ในรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ 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 และวัฒนธรรม 
ในระดับประเทศ ได้รับรางวัลในระดับเหรียญทอง เงิน และทองแดง หรือล าดับที่ ๑,๒,๓ และรางวัล
ชมเชยจ านวน ๓ รายการต่อปีการศึกษา 
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 ๒.๑๑ จ านวนโครงการคอมพิวเตอร์ที่ได้น าเสนอโครงการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่ง
ประเทศไทย ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับภาค/ระดับประเทศ จ านวน ๕ โครงการต่อปี
การศึกษา   
 
 ตัวชี้วดัที่ 3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม (๕ ประเดน็) 
 ๓.๑ นักเรียนสามารถสรา้งนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและด้านอ่ืน ๆ 
ที่ได้รับรางวัล จ านวน ๓ ชิ้นต่อปีการศึกษา 
 ๓.๒ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป ในรายวิชา
โครงงาน ม.๒  
 ๓.๓ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป  
ในรายวิชาโครงงาน 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   
 
 ตัวชี้วดัที่ 4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (๕ ประเดน็) 
 ๔.๑ ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของจ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป                  
ในทุกรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
 ๔.๒ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของจ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไปใน
รายวิชาการสื่อสารและน าเสนอระดับชั้น ม.๓ 
 ๔.๓ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของจ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป 
ในรายวชิาสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ ระดับช้ัน ม. ๔ 
 ๔.๔ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป 
ในรายวิชาโครงงาน ม.๒  
 ๔.๕ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป ในรายวิชา
โครงงาน ม.๕ 
 
 ตัวชี้วดัที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศกึษา (๘ ประเดน็) 
 ๕.๑ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของจ านวนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป                 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 ๕.๒ ร้อยละ ๗๕.๐๐ ของจ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป                 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
 ๕.๓ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของจ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป                 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
 ๕.๔ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของจ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป                 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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 ๕.๕ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของจ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป                 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ๕.๖ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของจ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึน้ไป                 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
 ๕.๗ ร้อยละ ๘๕.๐๐ ของจ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป                 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
 ๕.๘ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของจ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป                 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
 ตัวชี้วดัที่ 6 มีความรูท้กัษะพืน้ฐานและเจตคติที่ดตี่องานอาชีพ (๔ ประเดน็) 
 ๖.๑ ร้อยละ ๙๔.๐๐ ของนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
ได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
 ๖.๒ ร้อยละ ๗๐.๐๐ ของนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไปต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
ฟังบรรยายด้านอาชีพ 
 ๖.๓ ร้อยละ ๗๐.๐๐ ของนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไปต่อการเข้ารับการแนะ
แนวการศึกษาต่อ 
 ๖.๔ ร้อยละ ๘๕.๐๐ ของนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการมีอาชีพ  
 
ตัวชี้วดัเพิ่มเตมิส าหรับโรงเรยีนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

 
ตัวชี้วัดที่ ๗ ค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน        
(O-NET) ทุกรายวิชาในแต่ละกลุ่ มสาระ  ระดับชั้ นมั ธยมศึกษาปีที่  ๓   (๑ ประเด็น) 
 ๗.๑ คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับโรงเรียน 70.๐๐ จากระดับคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ใน ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้  
  ๑) คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับโรงเรียน ๗๐.๐๐ จากระดับคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  ๒) คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับโรงเรียน ๗๕.๐๐ จากระดับคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
  ๓) คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับโรงเรียน ๖๐.๐๐ จากระดับคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
  ๔) คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับโรงเรียน ๕๕.๐๐ จากระดับคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 
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ตัวชี้วัดที่ ๘ ค่าเฉลี่ยของระดบัคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (๑ ประเด็น)   
 ๘.๑ คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับโรงเรียน ๕๕.๐๐ จากระดับคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ใน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ๑) คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับโรงเรียน ๗๐.๐๐ จากระดับคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  ๒) คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับโรงเรียน ๖๕.๐๐ จากระดับคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
  ๓) คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับโรงเรียน ๕๐.๐๐ จากระดับคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  ๔) คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับโรงเรียน ๔๘.๐๐ จากระดับคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
  ๕) คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับโรงเรียน ๕๐.๐๐ จากระดับคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 
 
ตัวชี้วดัที่ ๙ ค่าเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบภาษาองักฤษนักเรียน แบบ CEFR (๒ ประเด็น)   
 ๙.๑ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีผลการทดสอบ CEFR 
ระดับ A2 ขึ้นไป 
 ๙.๒ ร้อยละ ๓๐.๐๐ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีผลการทดสอบ CEFR 
ระดับ B1 ขึ้นไป 
 
๑.๒ คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผู้เรียน 
 ตัวชี้วดัที่ 1 มีคณุลักษณะและคา่นิยมที่ดตีามทีส่ถานศกึษาก าหนด (๕ ประเด็น) 
 ๑.๑ ร้อยละ ๙๐.00 ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย ์
 ๑.๒ ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของนักเรียนระดับชั้น ม.๕ ที่เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานด้านสังคม
ศึกษา ภาษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรมและโบราณคดี 
 ๑.๓ ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสากับหน่วยงานภายนอก
สถานศึกษา 
 ๑.๔ ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในสถานศึกษา 
                 - เขตพ้ืนที่รับผดิชอบในโรงเรียน กิจกรรม โรงเรียนสวยด้วยมือเรา 
                 - เขตพ้ืนที่รับผดิชอบในหอพักกิจกรรม หอพักสวยด้วยมือเรา 
 ตัวชี้วดัที่ 2 ความภูมิใจในทอ้งถิ่นและความเป็นไทย (๔ ประเดน็) 
 ๒.๑ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทยปีการศึกษาละ ๑๐ ครั้ง 
 ๒.๒ ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของนักเรียนที่มีความพงึพอใจอยู่ในระดับมากต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายพุทธบุตร 
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 ๒.๓ ร้อยละ ๙๕.๐๐ ของนักเรียนที่มีความพงึพอใจอยู่ในระดับมากต่อการ เข้าร่วมกิจกรรม
กีฬาส ี
 ๒.๔ ร้อยละ ๙๒.๐๐ ของนักเรียนระดับชั้น ม.๕ ที่เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานด้านสังคม
ศึกษา ภาษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรมและโบราณคดี 
 ตัวชี้วดัที่ 3 การยอมรบัที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกตา่งและหลากหลาย (๔ ประเดน็) 
 ๓.๑ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของนักเรียนที่ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
 ๓.๒ ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของนักเรียนที่มีความพงึพอใจอยู่ในระดับมากต่อการ เข้าร่วมกิจกรรม 
วันชาวหอ 
 ๓.๓ ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของนักเรียนที่มีความพงึพอใจอยู่ในระดับมากต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 
พี่น้องสายรหัส 
 ๓.๔ ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของนักเรียนที่เรียนรายวิชา ทักษะชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มี
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึน้ไป 
 ตัวชี้วดัที่ 4 สุขภาวะทางร่างกายและจติสังคม (๖ ประเดน็) 
 ๔.๑ ร้อยละ ๗๕.๐๐ ของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ การทดสอบสมรรถภาพทางกายระดับปาน
กลางขึ้นไป 
 ๔.๒ ร้อยละ ๕๕.๐๐ ของนักเรียนที่มีสุขภาพกายอัตราการเจริญเติบโตน้ าหนักและส่วนสูง 
(ค่า BMI) ในระดับปกติ 
 ๔.๓ ร้อยละ ๗๕.๐๐ ของนักเรียนที่มีผลการประเมินสุขภาวะจิตสังคมอยู่ในกลุ่มปกติจาก
การคัดกรองนักเรียนรายบุคคลโดยใช้เครื่องมือการคัดกรอง ดังนี้ 
 ๑) แบบประเมินตนเอง (SDQ) 
 ๒) แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 
 ๓) แบบประเมินความเครียด  
 ๔) แบบประเมินโรคซึมเศร้า 

๕) แบบประเมนิทักษะการด ารงชีวิต 
๖) แบบประเมินพหุปัญญา 

 ๔.๔ ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของนักเรียนอยู่ร่วมกับเพื่อนในหอพักด้วยความอบอุ่น 
 ๔.๕ ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของนักเรียนที่มีความเห็นในระดับดีขึ้นไปต่อกิจกรรมการเยี่ยมหอพัก 
เกี่ยวกับสภาพภายในหอพักที่อยู่อาศัย การปฏิบัติตนในการอยู่หอพัก สภาพของห้องพักและ
สภาพแวดล้อมของหอพัก 
 ๔.๖ ร้อยละ ๙๕.๐๐ ของนักเรียนที่เรียนรายวิชาทักษะชีวิต ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มี
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ  
ตัวชี้วดัที่ 1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพนัธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชดัเจน (๒ ประเดน็) 
 ๑.๑ โรงเรียนร่วมก าหนดอุดมการณ์ เป้าหมาย วิสัยทัศน ์พันธกิจ เป้าประสงค์ โครงการหรือ
กิจกรรมร่วมกบักลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
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 ๑.๒ โรงเรียนก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษาชัดเจนตาม
วัตถุประสงค์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
 
ตัวชี้วดัที่ 2 มีระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา (๖ ประเดน็) 
 ๒.๑ โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารตามโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้
เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
 ๒.๒ มีศูนย์พฒันาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรยีนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคใน
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๒.๓ มีคณะกรรมการพัฒนาโครงการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค  
 ๒.๔ มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
 ๒.๕ จัดท าแผนงาน โครงการ ตามแผนปฏบิัติราชการของโรงเรียน โดยใช้กระบวนการ
บริหารเชิงคุณภาพ 
 ๒.๖ จัดการประชุมครูและ บคุลากรอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 
 
ตัวชี้วดัที่ 3 ด าเนนิงานพฒันาวิชาการทีเ่น้นคณุภาพผู้เรียนรอบดา้นตามหลักสูตรสถานศกึษาและ
ทกุกลุ่มเป้าหมาย (๒ ประเดน็) 
 ๓.๑ วางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  
 ๓.๒ มีการจัดประชุมพัฒนาหลักสูตรร่วมกนัภาคเรียนละ ๑ ครั้งในแต่ละกลุ่มสาระ 
 
ตัวชี้วดัที่ 4 พฒันาครูและบคุลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชพี (๒ ประเด็น) 
 ๔.๑ ครูร้อยละ ๙๐.๐๐ มีการพัฒนาตนเองโดยเฉลี่ยมากกวา่ ๑๘ ชั่วโมงต่อคน/ภาคเรียน 
 ๔.๒ ครูร้อยละ ๙๐.๐๐ได้รับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาบุคลากร 
 
ตัวชี้วดัที่ 5 จัดสภาพแวดล้อม ทางกายภาพ และสังคมทีเ่อื้อต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
(๒ ประเด็น) 
 ๕.๑ มีแผนผังการใช้อาคารและห้องต่าง ๆ ร้อยละ ๙๐.๐๐ 
 ๕.๒ มีค าสั่งแต่งต้ังผู้ดูแลอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
 ๕.๓ โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
 ๕.๔ โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคาร สถานที่ ภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมและระบบ
สาธารณูปโภค 
 
ตัวชี้วดัที่ 6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนบัสนนุการบริหารจดัการ และการจัดการเรียนรู ้
(๔ ประเด็น) 
 ๖.๑ ครผูู้สอนร้อยละ ๙๐.๐๐  มีเครื่อง Notebook เพื่อใช้ในการเรียนการสอน 
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 ๖.๒ ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีสื่อเทคโนโลยีที่สนับสนนุการจัดการเรียนรู้ จ านวน 
ไม่น้อยกว่า ๒๐ รายการ 
 ๖.๓ ครแูตล่ะกลุ่มสาระมีการสร้างนวัตกรรม/เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ จ านวนไม่น้อยกว่า   
๕ รายการ 
 ๖.๔ โรงเรียนมีทะเบียนแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาไม่น้อยกว่า  ๒๐  
แหล่งต่อปีการศึกษา 
 
ตัวชี้วดัที่ 7 การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทกุฝ่าย และการร่วมรบัผิดชอบต่อผลการจัดการศกึษา
ให้มคีุณภาพและได้มาตรฐาน (กลุ่มโรงเรียนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย) (๗ ประเด็น) 
 ๗.๑ โรงเรียนมีการประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 
 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 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
ตัวชี้วดัที่ 1 จัดการเรียนรูผ้่านการคิดและปฏิบตัิจริง และสามารถน าไปประยกุต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได้ (3 ประเดน็) 
 ๑.๑ ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดและปฏิบัติจริง ไม่
น้อยกว่า ๒๐ รายวิชาต่อปีการศึกษา 
 ๑.๒ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของครทูุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่จัดการเรียนรู้ผ่านการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 ๑.3 โรงเรียนมีกิจกรรม โครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรยีนด้านการคิดและการปฏิบัติจริง 
ไม่น้อยกว่า ๑๐ โครงการ 
 
ตัวชี้วดัที่ 2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรยีนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  (1 ประเด็น) 
 ๒.๑ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของครกูลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมที่ใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
ตัวชี้วดัที่ 3 มีการบรหิารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก (๑ ประเดน็) 
 ๓.๑ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของครทูุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 
ตัวชี้วดัที่ 4 ตรวจสอบและประเมนิผูเ้รียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพฒันาผูเ้รียน (๑ ประเดน็) 
 ๔.๑ ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของครทูุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรยีน 
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ตัวชี้วดัที่ 5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพฒันาและปรับปรุงการจดัการ
เรียนรู้ (๑ ประเด็น) 
 ๕.๑ โรงเรียนมีโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 ไม่น้อยกว่า ๕ โครงการ 
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ค าสั่งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรงั 

ที่ 85 /๒๕๖2 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตดิตามการด าเนนิการตามแผนพฒันาการจัดการศึกษา 

การประเมินและตรวจสอบคณุภาพการศึกษาภายในสถานศกึษา 
---------------------------------------------------------------------- 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
และให้การด าเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ให้สถานศึกษาติดตามการด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผล
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา ตามแนวทางการประเมินคุณภาพแนวใหม่ ระดับสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปน้ี  
  1. นางสุวณี  อึ่งวรากร    ประธานกรรมการ 
  2. นางตรีชฎา    ถาวรมาศ   กรรมการ 
  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 เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 

สั่ง  ณ  วันที่  23  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕62 
 
 
 

(นางสุวณี  อึ่งวรากร) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
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ค าสั่งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรงั 

ที่ 77 /๒๕๖๒ 
เรื่อง  แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถานศึกษา  

โรงเรียนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลยั ตรัง ประจ าปกีารศึกษา 256๒ 
---------------------------------------------------------------------- 

  เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นไปพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
แก้ไขเพิ่มเติม (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 เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก และตามประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.2561 ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการประชุมครั้งที่ 5/๒๕61 เมื่อวัน
ศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม ๒๕61 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา  
หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล 
และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตระหนักและเห็นความส าคัญของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งโรงเรียนจะต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  และมีการก ากับ  ติดตาม และประเมินตนเองทุกปี  พร้อมกับจัดท ารายงาน
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน  ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕6๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง รับผิดชอบ ดังนี้     

๑. คณะกรรมการอ านวยการ  
มีหน้าที ่
    ๑. วางแผน ให้ค าปรึกษา อ านวยความสะดวก ประสานงาน ตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เพื่อเตรียมรับการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัด และการประเมินคุณภาพภายนอก  
(สมศ.) 
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 ๒. บริหารจัดการ ก าหนดทิศทาง แนวนโยบายและมาตรฐานสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ระดับแผนงาน เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๓. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน บริการ ควบคุม ดูแลคุณภาพกลุ่มงานประกันคุณภาพ
การศึกษาและแก้ปัญหาเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ประกอบด้วย 
 1.1 นางสุวณ ี    อึ่งวรากร   ประธานกรรมการ 
 1.2 นายเพลิง  ขุนชิต   รองประธานกรรมการ 
 1.3 นายจักรพันธ ์ ศรีวราพันธุ ์  กรรมการ 
 1.4 นายรัตน์กร   กุลบุญ   กรรมการ 
 1.5 นางสายไหม  หว่างสกุล  กรรมการ 
 1.6 นางกานดา  ก้าวสัมพันธ ์  กรรมการ 
 ๑.๗ นางตรีชฎา  ถาวรมาศ  กรรมการ 

    1.๘ นางวงษ์สุดา  จิตรไมตรีเจริญ  กรรมการและเลขานุการ 
 2. คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
มีหน้าที ่
 1. จัดท ามาตรฐานสถานศึกษา ก าหนดค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดของมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  
 2. จัดระบบการบริหารและสารสนเทศงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มี    
ประสิทธิภาพเพื่อใช้บริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
 3. ประเมินคุณภาพการศึกษาและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน   
สถานศึกษาให้เป็นไปตามระบบหลักเกณฑ์ มาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษาของ 
กระทรวงศึกษาธิการ  
 4. จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปีโดยระบุความส าเร็จ ตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด
ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพร้อมหลักฐานข้อมูล และผลการประเมิน    
ตนเอง ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 5. ก ากับ ติดตาม ดูแลควบคุมการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานติดตาม 
ตรวจสอบประสานงานกลุ่ม/ฝ่าย/งานที่เกี่ยวข้อง 
 6. รายงานก ากับ ติดตามและประเมินผลต่อหน่วยงานต้นสังกัด หรือส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 7. เตรียมการรองรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก  
 8. รายงานคุณภาพการจัดการศึกษาต่อสาธารณชนและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง   
ประกอบด้วย 
 1) นางตรีชฎา  ถาวรมาศ  ประธานกรรมการ 
 2) นางสิริลักขณ ์ หลงขาว   รองประธานกรรมการ 
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 ๓) นางรัศนียา    อุดมเจริญศักดิ ์  กรรมการ 
 ๔) นางอุษารัศม ์  โสภารัตน ์  กรรมการ 
 ๕) นางสาวสมศรี  หนูทอง   กรรมการ 
 ๖) นายทรงศักดิ ์  หมั่นถนอม  กรรมการ 
 ๗) นางสาวอาภาศรี   ชุ่มชื่น   กรรมการ 
 ๘) นางสาวสุธารัตน ์ ช านาญเหนาะ  กรรมการ 
 9) นางสาวศศธิัญนันท์  ตันวิมลรัตน์  กรรมการ 
 10) นางปาจรยี์   ชัยเพชร   กรรมการ 
 ๑1) นายอรรถพล  ขันแก้ว   กรรมการ 
 12) นายวรายทุธ พิชัยรัตน์  กรรมการ 
 ๑3) นางสาวนงลักษณ ์ อัตถกาญจน์  กรรมการ 
 ๑5) นางจิราภรณ์ แท่นสุวรรณ  กรรมการ 
 16) นางสาวรทิตา ไกรเทพ   กรรมการ 
 ๑7) นางสาวนุชนาถ       นวลนิ่ม   กรรมการ 
           ๑8) นางวงษ์สุดา จิตรไมตรีเจริญ  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑9) นางสาวกุลิสรา พลเพชร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 20) นางสาวเสาวณ ี ทองเกิด   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 21) นางมิง่ขวัญ  ขาวดี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๒.๑  งานจัดระบบการบรหิารและสารสนเทศ   
 มีหน้าที ่
  ๑. จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการภายในสถานศึกษา 

   2. จัดเก็บข้อมูลตามโปรแกรมข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
   3. สรุปรายงานผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น ประกอบด้วย 
   ๑) นางสาวกุลิสรา  พลเพชร  ประธานกรรมการ 
   ๒) นางอุษารัศม์  โสภารัตน ์ รองประธานกรรมการ 
   ๓) นายสมใจ   ภัติศิริ  กรรมการ 
   ๔) นายสุทธิพจน์  อุดมเจริญศักดิ ์ กรรมการ 
   ๕) นางสิริลักขณ์   หลงขาว  กรรมการ 
   ๖) นางกิดาการ    บุณยนิธิโชติ กรรมการ 

   ๗) นายวรายุทธ   พิชัยรัตน ์ กรรมการ 
๘) นายณัฐพล   ยอดโมรา กรรมการ 
๙) นางสาวอุบลวรรณ   ธีรนาถธ ารง กรรมการ 
๑๐) นางสาวสุณี            เดโชศาสตร์ กรรมการ 
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๑๑)  นางสาวนุชนาถ   นวลนิ่ม  กรรมการ 
๑๒)  นางสาวรทิตา   ไกรเทพ  กรรมการ 
๑๓)  นายอรรถพล   ขันแก้ว  กรรมการและเลขานุการ 
๑๔)  นางสาวอาภาศรี    ชุ่มชื่น  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   ๑๕) นางสาวสมศร ี  หนูทอง           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒.๒ งานประเมินคุณภาพการศึกษา 
    มีหน้าที ่
  ๑. รับผิดชอบในการดูแล ควบคุม การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
  ๒. งานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษางานประเมินคุณภาพการศึกษาให้เป็นไป
ตามระบบหลักเกณฑ์ มาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
 ประกอบด้วย 
   ๑) นางสาวเสาวณ ี ทองเกิด  ประธานกรรมการ 
   ๒) นางตรีชฎา  ถาวรมาศ รองประธานกรรมการ 
   ๓) นายจักรพันธุ์   ศรีวราพันธุ์ กรรมการ 
   ๔) นายสทุธิพจน์   อุดมเจริญศักดิ ์ กรรมการ 
   ๕) นางกานดา    ก้าวสัมพันธ ์ กรรมการ 
   ๖) นางสายไหม    หว่างสกุล กรรมการ 
   ๗) นางสาวสุธารัตน์   ช านาญเหนาะ กรรมการ 
   ๘) นางสาวนงลักษณ ์ อัตถกาญจน์ กรรมการ 
   ๙) นางสาวอาภาศร ี ชุ่มชื่น  กรรมการ 
   ๑๐) นางยุพา    ชูเนตร์  กรรมการ 
   ๑๑) นางมิ่งขวัญ   ขาวดี  กรรมการ 
   ๑๒) นายวรายทุธ พิชัยรัตน์ กรรมการ 
   ๑๓) นางปาจรยี์   ชัยเพชร  กรรมการและเลขานุการ 

๑๕)  นายทรงศักดิ์  หมั่นถนอม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๖)  นางสาวกุลิสรา  พลเพชร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  ๒.3 งานรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
  มีหน้าที ่

  ๑. จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี  
  ๒. ก าหนดค่าเป้าหมาย ระบุความส าเร็จ 
  ๓. ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
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  ๔. รวบรวม ประมวลผลข้อมูลและสรุปผลการประเมินตนเองภายในสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน  
 ประกอบด้วย 
   ๑) นางมิ่งขวัญ   ขาวดี  ประธานกรรมการ 
   ๒) นางสาวอาภาศร ี ชุ่มชื่น         รองประธานกรรมการ 
   ๓) นางพัชรา  พงศ์มานะวุฒิ กรรมการ 
   ๔) นางสิริลักขณ์   หลงขาว  กรรมการ 
   ๕) นางสายไหม  หว่างสกุล กรรมการ 
   ๖) นางสาวศศธิัญนันท์  ตันวิมลรัตน์ กรรมการ 
   ๗) นายวรายุทธ   พิชัยรัตน์ กรรมการ 
   ๘) นางสาวนุชนาถ  นวลนิ่ม  กรรมการ 
   ๙) นางสาวเสาวณี  ทองเกิด  กรรมการและเลขานุการ 
   ๑๐) นางสาวปาจรีย์   ชัยเพชร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   ๑๑) นางสาวสธุารัตน์ ช านาญเหนาะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๒.4 งานรายงานก ากับติดตามและประเมินผล 

  มีหน้าที ่
  1. ก ากับ ติดตาม ดูแลควบคุมการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานติดตาม 
ตรวจสอบประสานงานกลุ่ม/ฝ่าย/งานที่เกี่ยวข้อง 
  2. รายงานก ากับ ติดตามและประเมินผลต่อหน่วยงานต้นสังกัด หรือส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
  ประกอบด้วย 
   ๑) นางวงษ์สุดา    จิตรไมตรีเจริญ ประธานกรรมการ 
   ๒) นางสิริลักขณ์   หลงขาว  รองประธานกรรมการ 
   ๓) นางตรีชฎา  ถาวรมาศ กรรมการ 
   ๔) นายอรรถพล   ขันแก้ว  กรรมการ 
   ๕) นางสาวอาภาศรี   ชุ่มชื่น  กรรมการ 
   ๖) นางสาวปาจรีย์   ชัยเพชร  กรรมการ 
   ๗) นางมิ่งขวัญ  ขาวดี  กรรมการ 
   ๘) นางสาวเสาวณ ี ทองเกิด  กรรมการ 
   ๙)  นางสาวสธุารัตน์ ช านาญเหนาะ กรรมการ 
   ๑๐) นางสาวนงลักษณ์ อัตถกาญจน์ กรรมการ 
   ๑๑) นางจิราภรณ์   แท่นสุวรรณ กรรมการ 
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   ๑๒) นายทรงศักด์ิ หมั่นถนอม        กรรมการและเลขานุการ 
   ๑๓) นางรัศนยีา   อุดมเจริญศักดิ ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   ๑๔) นางสาวศศิธัญนันท์ ตันวิมลรัตน์        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความ

รับผิดชอบ  เสยีสละ  เพื่อบังเกิดผลดีแก่ทางราชการต่อไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  13  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕6๒ 
 

 
  

(นางสุวณี  อึ่งวรากร) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
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แบบก ากับติดตามการด าเนนิงานโดยอิงมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๑ 
เพื่อพฒันาคณุภาพการศกึษาของสถานศึกษาในสังกัด สพม.๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลยั ตรัง 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรยีน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รียน 
 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
๑. มีความ 
สามารถใน
การอา่น  
การเขียน 
การสื่อสาร 
และการคดิ
ค านวณ 

โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางด้านวิชาการ 
- งานศิลปหัตถกรรมใน
ฐานะศูนย์การจัดการ
แข่งขัน 
-  เตรียมความพร้อมของ
นักเรียน เพ่ือทดสอบ
ระดับชาต ิ(ม.3 และ ม.6) 
-  กิจกรรมส่งเสริมความ
เป็นเลิศจากหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ 
- กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านวิชาการกับ
โรงเรียนคู่พฒันา ณ 
ประเทศญี่ปุ่น 

/ นักเรียนโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ตรัง                 
มีความรู้ ประสบการณ์
จากการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 
เป็นกิจกรรมทีช่่วย
ส่งเสริม พัฒนา
ความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิด
ค านวณ 

/ นักเรียนโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ตรัง                 
มีความรู้ ประสบการณ์
จากการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 
เป็นกิจกรรมทีช่่วย
ส่งเสริม พัฒนา
ความสามารถใน 
การอ่าน การเขียน  
การสื่อสารและการคิด
ค านวณ 
นักเรียนทีเ่ข้าร่วมการ
แข่งขันได้รับรางวัล 
ร้อยละ ๗๕ 

โครงการส่งเสริมนักเรียน
เข้าค่ายโอลมิปิกวิชาการ 
สอวน. 
- ประชาสัมพนัธ์โครงการ 
- บริการรับสมคัรออนไลน์ 
(IJSO, IESO) 
- เชิญวิทยากรสอนเสริม 
- จัดจ้างเหมารถพา
นักเรียนไปสอบ 
- จัดซื้อหมึกปรินท์เตอร์ 

/ ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนทีเ่ข้าร่วม
โครงการ มีการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ
ทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และ
คอมพิวเตอร์ 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
 โครงการส่งเสริมศักยภาพ

นักเรียนด้านโครงงานสู่
เวทีนานาชาติ 
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการการศึกษา
สิ่งแวดล้อมตามหลักการ
ของ GLOBE 
กิจกรรมที่ 3 การเตรียม
ความพร้อมและน า
นักเรียนสูเ่วทีต่าง ๆ 
 

/ ๑. จ านวนโครงงาน
ทางคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ไดร้ับการ
เผยแพร่ใน
ระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ            
ปีละมากกว่า 20 
โครงงาน 
2. จ านวนโครงงาน
ของนักเรียนได้รับการ
คัดเลือกไปแสดงผล
งานในต่างประเทศ 
ปีละมากกว่า 5 
โครงงาน 

  

โครงการจัดนิทรรศการ
และน าเสนอโครงงาน
นักเรียน 
กิจกรรมที่ 1 จัด
นิทรรศการและน าเสนอ
โครงงานนักเรียนชั้น ม.3  
ปีการศึกษา 2562 
กิจกรรมที่ 2 การน าเสนอ
โครงงานนักเรียน 
ระดับชั้น ม.6 กลุ่ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค ประจ าปี
การศึกษา 2562 

/ 1. จ านวนโครงงาน 
ของนักเรียน ระดับ  
ม.3 ร้อยละ 80  
ผ่านเกณฑ์ในระดับดี 
2. จ านวนโครงงาน  
ของนักเรียนระดับ ม.6  
ร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์
ในระดับดี 

  

โครงการพัฒนานักเรียน
ด้านการสื่อสาร 
กิจกรรม 
-  ค่ายพิธีกร  
-  ค่าย Buddy 
-  ค่ายมัคคุเทศน ์

/ นักเรียนชั้น ม.4 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ตรัง ที่ได้รับคะแนน
วิชาภาษาอังกฤษ 3.5  
ขึ้นไป  

/ นักเรียนช้ัน ม.4 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ตรัง ที่ได้รับคะแนน
วิชาภาษาอังกฤษ 3.5  
ขึ้นไป  
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
 -  ค่ายผู้ช่วยวิทยากรฐาน 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
/ นักเรียนจ านวน 50 

คนได้เข้ารับการอบรม
เป็นผู้ช่วยวิทยากร 

/ นักเรียนจ านวน 50 
คนได้เข้ารับการอบรม
เป็นผู้ช่วยวิทยากร 

โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางคณติศาสตร ์
-  ส่งเสริม/พฒันาและ
เตรียมความพร้อมนักเรียน
เพื่อเข้าร่วมแข่งขัน
รายการต่าง ๆ 
-  ส่งนักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันในระดบัต่าง ๆ  
เช่น รายการแข่งขันทักษะ
คณิตศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ การ
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม 
เป็นต้น 

/ 1.นักเรียนได้รับการ
สง่เสริมและพัฒนา
ความสามารถทางด้าน
คณิตศาสตร์รอ้ยละ 
100 
2.นักเรียนได้รับการ
สนับสนุน ส่งเสริมเข้า
ร่วมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ ได้รับความรู้
และประสบการณ์มา
สนับสนุนการเรียนรู้ 
สู่ความเป็นเลิศ 
ด้านคณิตศาสตร ์

  

โครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน
คณิตศาสตร์โดยใช้
ภาษาองักฤษร่วม 
-  จัดซื้อหนังสอื
คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ 
ที่สอดคล้องกับการจัดการ
เรียนการสอน
ภาษาอังกฤษร่วม 
-  จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษร่วม 

/ นักเรียนมี
ความสามารถ 
ในการเรียคณติศาสตร์
โดยใช้ภาษาอังกฤษ  
ในระดับ ดี      

  

โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศ สาขาเคม ี
- สมัครเข้าร่วมแข่งขัน 
- เตรียมความพร้อม
นักเรียน (สอนเสริม) 
- พานักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขัน 

/ นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริม พัฒนา
ศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์สาขาเคมี  
สู่ความเป็นเลิศ 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
 โครงการส่งเสริมความเป็น

เลิศ สาขาฟิสิกส์ 
- สมัครเข้าร่วมแข่งขัน 
- เตรียมความพร้อม
นักเรียน (สอนเสริม) 
- พานักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขัน 
- กิจกรรมฟิสิกส์สับ
ประยุทธ์ 

/ ๑. นักเรียนทกุคนได้รับ
การส่งเสริม พฒันา
ศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์สาขา
ฟิสิกส์ สู่ความเป็นเลิศ 
๒. ร้อยละ 60 ของ
นักเรียนทีเ่ข้าร่วมการ
แข่งขันได้รับรางวัล 

  

โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศ สาขาวิทยาศาสตร์  
ม.ต้น 
- สมัครเข้าร่วมแข่งขัน 
- เตรียมความพร้อม
นักเรียน (สอนเสริม) 
- พานักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขัน 

/ ๑. นักเรียนทกุคนได้รับ
การส่งเสริม พฒันา
ศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์             
สู่ความเป็นเลิศ 
๒. ร้อยละ 60 ของ
นักเรียนทีเ่ข้าร่วมการ
แข่งขันได้รับรางวัล 

  

โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศด้านดาราศาสตร์ 
- สมัครเข้าร่วมแข่งขัน 
- เตรียมความพร้อม
นักเรียน (สอนเสริม) 
- พานักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขัน 

/ นักเรียนทกุคนได้รับ
การส่งเสริม พฒันา
ศักยภาพด้านดารา
ศาสตร์ สู่ความเป็นเลิศ 

  

โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศด้านภาษาไทย 
- กิจกรรมแข่งขันทักษะ 
  ทางภาษาไทย 
- กิจกรรมวันภาษาไทย 
- พิธีกรภาคภาษาไทย 
(Talent MC PCSHS) 
- เยาวชนคนข่าว 
(Young New Report) 

/ นักเรียน ม.ปลาย  
(ม.4 และ ม.5) มี
ผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้นมีการเข้า
ร่วมการแข่งขนัทักษะ
ทางวิชาการระดับเขต
พื้นที่/ภาค/ประเทศ  
มีผลงาน ชิ้นงานเป็น
แบบอย่างที่ดีได ้
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/ 
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
 โครงการส่งเสริมความเป็น

เลิศทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ 
-กิจกรรมนักเรยีนเข้าร่วม 
การแข่งขัน 
 

/ นักเรียนทกุคนได้รับ
ความรู้และ
ประสบการณ์มา
สนับสนุนการเรียนรู้ 
สู่ความเป็นเลิศ 
ด้านภาษาต่างประเทศ 

  

กิจกรรมพิธีกรภาค
ภาษาอังกฤษหน้าแถว 

/ นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสู่ความเป็น
เลิศด้านภาษา 

  

กิจกรรมส่งเสรมิและ
พัฒนาภาษาจีน 
 

/ นักเรียนได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้โดยตรงกับ
เจ้าของภาษาทั้งเรื่อง
ขององค์ความรู้และ
วัฒนธรรม 

  

กิจกรรมพัฒนา
ภาษาอังกฤษม.ต้น 
 

/ นักเรียนได้รับการการ
พัฒนาความรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศ  
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านผู้เรียน 

  

กิจกรรมพัฒนา
ภาษาอังกฤษม.ปลาย 
 

/ นักเรียนได้รับการการ
พัฒนาความรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศ  
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านผู้เรียน 

  

โครงการพัฒนาข้อสอบ  
CB-TEP 
 

/ ข้อสอบ CB-TEP  
มีคุณภาพต่อการ
ทดสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษของ
นักเรียน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่1 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/ 
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
 โครงการส่งเสริมโอลิมปิก

วิชาการ 
- กิจกรรมสอบ IJSO, 
IESO 
- กิจกรรมสอบภูมิศาสตร์
โอลิมปิก 
 

  / ร้อยละ ๑๐๐ ของ
นักเรียนระดับช้ัน  
ม.๑-๕ จ านวน ๕๗๖ 
คน มีความรู้ 
ความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์ 
และภูมิศาสตร ์

โครงการฟิสิกส์สัประยุทธ ์
 

  / ร้อยละ ๑๐๐ ของ
นักเรียนทีเ่ป็นตัวแทน
โรงเรียนสามารถแก้
โจทย์ปัญหาฟิสิกส ์
สับประยุทธ์ 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนสูก่ารเป็นนักวิจัย  
นักประดิษฐ์ นักคิดค้นและ
นักพัฒนานวัตกรรมสู่
สากล 
- กิจกรรม Science Fair  
  ๑) การจัดนิทรรศการ
และน าเสนอโครงงาน
นักเรียน ช้ัน ม.๕  
  ๒) การน าเสนอเค้าโครง 
โครงงานนักเรียนชั้น ม.๔ 
 ๓) การจัดนิทรรศการ
และน าเสนอนวัตกรรม
นักเรียนช้ัน ม.๔ 
- กิจกรรมส่งเสริมการท า
โครงงานและนวัตกรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมการท า
วิจัยสิ่งแวดล้อมร่วมกับ
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงและ
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ 

  / - ร้อยละ ๑๐๐ ของ
นักเรียนช้ันม.๕ ได ้
เข้าร่วมการน าเสนอ
โครงงาน 
- ร้อยละ ๑๐๐ ของ
นักเรียนชั้น ม.๔ ได้เข้า
ร่วมการน าเสนอเค้า
โครงโครงงาน 
- ร้อยละ ๘๐ ของ 
โครงงานผ่านเกณฑ์
ประเมินในระดับด ี
- ร้อยละ ๑๐๐ ของ
นักเรียนชั้นม.๔  
ได้หัวข้อโครงงาน 
- ร้อยละ ๑๐๐ ของ
นวัตกรรมนักเรียน 
ผ่านเกณฑ์ประเมิน  
ในระดับดี 
- ร้อยละ ๖๐ ของ
นักเรียนมีผลงานเข้า
ร่วมแข่งขันในเวทรีะดับ 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/ 
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
  

- กิจกรรมฝึก
ประสบการณ์วิจัยใน
ห้องปฏิบัติการวิจัยร่วมกับ
สถาบันทางวิทยาศาสตร์ 

   ต่าง ๆ  
มีวิจัยสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับมหาวิทยาลัย
อย่างน้อย ๔ งานวิจัย 
- นักเรียนจ านวน  
๖ คน ได้เข้ารว่ม 
ฝึกประสบการณ์กับ 
สถาบันทาง
วิทยาศาสตร ์

โครงการส่งเสริมนักเรียน
น าเสนอผลงานทาง
วิชาการในเวทีระดับชาติ
และนานาชาติ 

  / จ านวนผลงาน 
ทางวิชาการ เข้าร่วม
ในเวทีระดับชาติและ
นานาชาติ อย่างน้อย 
๑๔ ผลงาน 

โครงการค่ายส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียนด้านการ
น าเสนอด้านการสื่อสาร
ด้วยภาษาต่างประเทศ 

  / นักเรียนทีเ่ข้าร่วมการ
น าเสนอผลงาน
งานวิจัยเป็น
ภาษาอังกฤษอย่าง
น้อย ๑๕ โครงงาน 

โครงการส่งเสริมรักการ
อ่าน 
- งานจัดซื้อทรพัยากร
สารสนเทศและวัสดุ
อุปกรณ์ส านักงาน 
- กิจกรรมรักการอา่น 
- กิจกรรมตลาดนัดเพื่อ 
นักอ่าน 
- กิจกรรมจัดป้ายนิเทศ 

  / - นักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนมีสื่อ
ประกอบการเรียนการ
สอนใช้อย่างเพียงพอ 
- นักเรียนร้อยละ 
๑๐๐ มีนิสัยรักการ
อ่านและพัฒนาด้าน
การอ่านคิดวิเคราะห์
ในขั้นสูง 
- นักเรียนและ
บุคคลากร ร้อยละ ๘๐ 
ได้รับความรูข้่าวสารที่
ทันสมัยและทนั
เหตุการณ์ 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/ 
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
 โครงการแข่งขันทักษะ

ความสามารถทางวิชาการ 
ระดับภูมิภาค/ระดับชาติ/
นานาชาติ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

  / - นักเรียน ม.๑–ม.๖  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ 
เรียนสูงขึ้น มีการเข้า 
ร่วมการแข่งขนัทักษะ 
ทางวิชาการระดับ 
ต่าง ๆ  
-มีผลงาน ชิ้นงานที ่
สามารถเป็นแบบอย่าง 
ที่ดีได ้
- นักเรียนร้อยละ ๖๐  
ที่เข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะทางภาษาไทย
ระดับต่าง ๆ มีผลงาน
จากการเข้ารว่มการ
แข่งขัน 

โครงการพัฒนาทักษะ 
“การรู้เรื่องการอ่านและ
สื่อสารได้ตามแนวทางการ
ประเมินผลนักเรียนระดับ
นานาชาติ PISA” 

  / - นักเรียน ม.๑–ม.๔  
มีผล สัมฤทธิ์ทางการ 
เรียนสูงขึ้นมีทกัษะ
ด้านการรู้เรื่องการอ่าน
และการสื่อสารใน
ระดับดี 
- นักเรียนร้อยละ ๘๐  
ที่เข้าร่วมโครงการ 
มีทักษะ “การรู้เรื่อง 
การอ่านและสื่อสารได้
ตามแนวทางการ
ประเมินผลนักเรียน 
ระดับนานาชาติ 
PISA” ในระดับดี 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/ 
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
 โครงการแข่งขันทักษะ

ความสามารถทางวิชาการ 
ระดับภูมิภาค/ระดับชาติ/
นานาชาต ิกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

  / - ร้อยละ ๓๐               
ของนักเรียนที่เข้าร่วม 
การแข่งขันได้รับ
เหรียญรางวัล   
- นักเรียนอย่างน้อย 
ร้อยละ ๖๐ ได้รับ 
การส่งเสริมและพัฒนา
ความสามารถทาง
คณิตศาสตร ์
- นักเรียนได้รับความรู้
และประสบการณ์มา
สนับสนุนการเรียนรู ้

โครงการยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนตามอุดมการณ์และ
เป้าหมายกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
- กิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนทางด้าน
คณิตศาสตร์  
 

  / - นักเรียนระดับช้ัน 
มัธยม ศึกษาตอนต้น 
จ านวน ๑๒๐ คน และ
นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
จ านวน ๒๐๐ คน 
ได้รับการจัดกิจกรรม
การอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนทาง 
ด้านคณิตศาสตร ์
- นักเรียนทีเ่ข้าร่วม 
กิจกรรม ได้รับความรู้  
และทักษะ
กระบวนการ 
ทางด้านคณิตศาสตร ์
- นักเรียนมคีวาม 
พึงพอใจในการจัด
กิจกรรมอยูใ่นระดับ 
ดีขึ้นไป  
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/ 
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
 โครงการจิตอาสา  

กิจกรรมพี่ช่วยน้อง             
(Math on tour) 
 

  / -นักเรียนระดับชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
โรงเรียนประถมในเขต 
พื้นที่บริการ ได้รับ 
การจัดกิจกรรมเสริม  
สร้างทักษะระบวนการ 
ทางคณิตศาสตร์จ านวน 
 ๓๐ คน และได้รับการ 
สอนเสริมวิชา
คณิตศาสตร ์จ านวน  
๓๐ คน 
-นักเรียนมคีวาม           
พึงพอใจในการจัด
กิจกรรมอยู่ในระดับดี 
ขึ้นไป  

โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนสู่การเป็นนักวิจัย  
นักประดิษฐ์นักคิดค้น และ
นักพัฒนานวัตกรรมสู่
สากล 
- กิจกรรมส่งเสริม
โครงงานคณิตศาสตร ์

  / -นักเรียนระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
จ านวน ๒๓ คน ที่ท า
โครงงานคณิตศาสตร์
สามารถคิด วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และจัดท า
โครงงาน ผ่านเกณฑ์ใน
ระดับดีขึ้นไป 
-โครงงานคณิตศาสตร์ 
จ านวน ๓ โครงงาน  
ได้รับรางวัลจากการ
ประกวดโครงงาน 
เวทีต่าง ๆ 
 
 

โครงการยกระดับ
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

  / นักเรียนร้อยละ ๖๐  
มีผลผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนคณิตศาสตร์ 
๓.๕๐ ขึ้นไป 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/ 
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
 โครงการแข่งขันทักษะ

ความสามารถทางวิชาการ
ระดับภูมิภาค/ระดับชาติ/
นานาชาติ สาขาฟิสิกส ์

  / ร้อยละ ๑๐๐ ของ
นักเรียนทีเ่ข้าร่วมการ
แข่งขันมีความรู้ 
ความสามารถวิชา
ฟิสิกส ์

โครงการยกระดับ
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
สาขาฟิสิกส ์
 

  / -ร้อยละ ๘๐ นกัเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย มีผลการ
เรียนเฉลี่ยรายวิชา
ฟิสิกส์ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
-นักเรียนจ านวน ๒ ทมี 
เป็นตัวแทนเข้าร่วม
การแข่งขัน 
-นักเรียนที่เข้าร่วมการ
แข่งขันอย่างน้อย ๑ ทมี 
ผ่านการคัดเลือกรอบ
แรก 

โครงการยกระดับ
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
สาขาเคม ี

  / -นักเรียนช้ัน ม.๖  
ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับ 
การพัฒนาความรู้ใน
วิชาเคม ี
-นักเรียนทีเ่ข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ ๗๐  
มีผลการสอบ  
post test สูงกว่า  
pre test 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/ 
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
 โครงการแข่งขันทักษะ

ความสามารถทางวิชาการ 
ระดับภูมิภาค/ระดับชาติ/
นานาชาติ สาขาชีววิทยา 
- การแข่งขันทกัษะ
วิชาการและความสามารถ
ของนักเรียนงาน  
จภ.วิชาการ (จภ. สตูล) 
- การแข่งขันทกัษะ
ความสามารถทางวิชาการ
วิชาชีววิทยารายการอื่น ๆ 

  / - ร้อยละ ๙๐ ของ
นักเรียนทีเ่ข้าร่วม 
การแข่งขันได้รับรางวัล 

โครงการยกระดับ
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาชีววิทยา 

  / - เปอร์เซนต์ไทล์ผล
การทดสอบระดับชาติ 
(O-net) วิชาชีววิทยา  
ไม่ต่ ากว่า ๘๐ 
- มากกว่าร้อยละ ๗๐ 
ของนักเรียนช้ัน ม.๖  
มีผลการเรียนวิชา
ชีววิทยาเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 
๓.๕๐ 

โครงการยกระดับ
ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการ 
(กิจกรรมสอนเสริมวิชา
โลกและดาราศาสตร์) 

  / นักเรียนร้อยละ ๘๐  
มีผลสัมฤทธิใ์นการ
เรียนสาขาโลกและ
ดาราศาสตร์สูงขึ้น 

โครงการแข่งขันทักษะ
ความสามารถทางวิชาการ  
ระดับภูมิภาค /ระดับชาติ/
นานาชาต ิสาขา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป  
(ม.๑-ม.๓) 

  / นักเรียนไมน้่อยกว่า
ร้อยละ ๗๕ ได้รับ
รางวัลจากการเข้าร่วม
การแข่งขัน 

โครงการยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 

  / คะแนนเฉลี่ยสะสมของ
ผลการเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/ 
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
     ปีที่ ๒ และ ๓ ไม่น้อย

กว่าร้อยละ ๘๐ 
โครงการแข่งขันทักษะ
ความสามารถทางวิชาการ 
ระดับภูมภิาค/ระดับชาติ/
นานาชาติ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมฯ 
- หน้าที่พลเมอืงและ
ศีลธรรมเพชรยอดมงกุฎ 
- ประวัติศาสตร์เพชรยอด
มงกุฎ 
- จภ.วิชาการ 
- ศิลปหัตกรรมนักเรียน
ระดับชาติ 

  / - นักเรียนทีเ่ข้าร่วม
การแข่งขัน ร้อยละ
๑๐๐ 
- นักเรียนทีเ่ข้าร่วม
การแข่งขันรักการ
เรียนรู้ การอ่าน การ
เขียน  
การค้นคว้า อย่างเป็น
ระบบ มีความรอบรู้ 
และบูรณาการความรู ้
- นักเรียนได้รับรางวัล 
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๕๐ 

โครงการทดสอบความรู้
ทางสังคมศึกษา 
- มัธยมศึกษาตอนต้น 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย 

  / นักเรียนร้อยละ 
๙๐ มีความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรม  
ในระดับดีขึ้นไป 

โครงการจัดกิจกรรม 
เชิญผู้ทรงคุณวฒุิ  
เป็นวิทยากรส่งเสริม 
การเรียนรู ้
 

  / นักเรียนทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ ๑๐๐
รักการเรียนรู้ การอ่าน 
การเขียน การค้นคว้า 
อย่างเป็นระบบ 
มีความรอบรู้ และ 
บูรณาการความรู้  
มีความพึงพอใจในการ 
เข้าร่วมกิจกรรม  
ในระดับดีขึ้นไป 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/ 
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
 โครงการแข่งขันทักษะ

ความสามารถทางวิชาการ 
ระดับภูมิภาค/ระดับชาติ/
นานาชาติ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

  / นักเรียนโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ตรัง 
จ านวน ๗๒๐ คน 
ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
ทางด้านวิชาการและ
ด้านกีฬาของนักเรียน 
และส่งเสริมระเบียบ
วินัยต่อตนเอง และมี
สุขภาพสมบูรณ์ 
แข็งแรงมีส่วนร่วมกับ
ภายนอก 

โครงการแข่งขันทักษะ
ความสามารถทางวิชาการ 
ระดับภูมิภาค/ระดับชาติ/
นานาชาติ ด้าน
คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ 

/ นักเรียนได้รับรางวัล
จากการเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะคอมพิวเตอร์  
และหุ่นยนต์  
ร้อยละ ๖๐ 

/ นักเรียนได้รับรางวัล
จากการเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะคอมพิวเตอร์  
และหุ่นยนต์  
ร้อยละ ๖๐ 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนสู่การเป็นนักวิจัย  
นักประดิษฐ์ นกัคิดค้นและ
นักพัฒนานวัตกรรมสู่
สากล (กิจกรรมส่งเสริม
ความเป็นเลิศด้าน
โครงงานคอมพิวเตอร์และ
หุ่นยนต์) 

/ โครงงานคอมพิวเตอร์
และหุ่นยนต์ได้รับ 
รางวัลจากการเข้าร่วม
น าเสนอผลงาน 
ระดับภาค ๕ ผลงาน 
ระดับประเทศ ๓ 
ผลงาน ระดับานาชาติ  
๑ ผลงาน 

/ โครงงานคอมพิวเตอร์
และหุ่นยนต์ได้รับ 
รางวัลจากการเข้าร่วม
น าเสนอผลงาน 
ระดับภาค ๕ ผลงาน 
ระดับประเทศ ๓
ผลงาน  
ระดับนานาชาติ  
๑ ผลงาน 

โครงการการแข่งขันเกมส ์
TJ-Hackathon 
 

/ -นักเรียน ๓ คน  
ครู ๒ คน ได้รบั
พัฒนาการสร้างเกม
ด้วยโปรแกรม Unity  
-นักเรียนได้รับคัดเลือก
เป็นตัวแทนไปแข่งขัน
รอบชิงชนะเลิศ ๑ คน 

/ -นักเรียน ๓ คน  
ครู ๒ คน ได้รบั
พัฒนาการสร้างเกม
ด้วยโปรแกรม Unity  
-นักเรียนได้รับคัดเลือก
เป็นตัวแทนไปแข่งขัน
รอบชิงชนะเลิศ ๑ คน 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/ 
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
 โครงการแข่งขันทักษะ

ความสามารถทางวิชาการ 
ระดับภูมิภาค/ระดับชาติ/
นานาชาติ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

  / นักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันทุกประเภททุก
ระดับ ร้อยละ ๘๐ 
ได้รับรางวัล 

โครงการพัฒนา
ภาษาอังกฤษระดบั 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

  / นักเรียนโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัยตรัง
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นทั้งหมด ๒๘๘ 
คนสอบ CEFR ผ่าน
ระดับ A๒ อยา่งน้อย
ร้อยละ ๖๐ 

โครงการยกผลสัมฤทธิ์
ภาษาอังกฤษระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

  / นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนภาษา 
อังกฤษในระดับ 
ชั้นมัธยมปลายผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ ๘๐ 

โครงการงานจัดการเรียนรู้
โดยครูเจ้าของ
ภาษาอังกฤษ 

  / นักเรียนร้อยละ ๙๐ 
มีองค์ความรู้ในเรื่อง
ภาษาและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา
เพิ่มขึ้น อันจะส่งผลให้
มีผลสัมฤทธิใ์นการใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
และผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเพ่ิมขึ้น 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/ 
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
๒. มีความ 
สามารถใน
การคิด
วิเคราะห์
อย่างมี
วิจารณญาณ 
อภิปราย
แลกเปลี่ยน
ความคิดเหน็
และ
แกป้ญัหา 

โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางด้านวิชาการ 
- งานศิลปหัตถกรรมใน
ฐานะศูนย์การจัดการ
แข่งขัน 
-  เตรียมความพร้อมของ
นักเรียน เพ่ือทดสอบ
ระดับชาต ิ(ม.3 และ ม.6) 
-  กิจกรรมส่งเสริมความ
เป็นเลิศจากหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ 
- กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านวิชาการกับ
โรงเรียนคู่พัฒนา ณ 
ประเทศญี่ปุ่น 

/ นักเรียนโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ตรัง                 
มีความรู้ ประสบการณ์
จากการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 

  

โครงการส่งเสริมนักเรียน
เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ 
สอวน. 
 

/ ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนทีเ่ข้าร่วม
โครงการ มีการพัฒนา
ความรูค้วามสามารถ
ทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และ
คอมพิวเตอร์ 

  

โครงการส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียนด้านโครงงานสู่
เวทีนานาชาติ 
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการการศึกษา
สิ่งแวดล้อมตามหลักการ
ของ GLOBE 
กิจกรรมที่ 3 การเตรียม
ความพร้อมและน า
นักเรียนสูเ่วทีต่างๆ 
 

/ ๑. จ านวนโครงงาน
ทางคณติศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ไดร้ับการ
เผยแพร่ใน
ระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ            
ปีละมากกว่า 20 
โครงงาน 
2. จ านวนโครงงาน
ของนักเรียนได้รับการ
คัดเลือกไปแสดงผล 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/ 
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
   งานในต่างประเทศ 

ปีละมากกว่า 5 
โครงงาน 

  

โครงการจัดนิทรรศการ
และน าเสนอโครงงาน
นักเรียน 
กิจกรรมที่ 1 จัด
นิทรรศการและน าเสนอ
โครงงานนักเรียนชั้น ม.3 
ปีการศึกษา 2562 
กิจกรรมที่ 2 การน าเสนอ
โครงงานนักเรียน 
ระดับช้ัน ม.6 กลุ่ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค ประจ าปี
การศึกษา 2562 

/ 1. จ านวนโครงงาน 
ของนักเรียน ระดับ  
ม.3 ร้อยละ 80 ผ่าน
เกณฑ์ในระดับด ี
2. จ านวนโครงงาน 
ของนักเรียน ระดับ  
ม.6 ร้อยละ 80 ผ่าน
เกณฑ์ในระดับด ี

  

โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศ สาขาเคม ี
- สมัครเข้ารว่มแข่งขัน 
- เตรียมความพร้อม
นักเรียน (สอนเสริม) 
- พานักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขัน 

/ นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริม พัฒนา
ศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์สาขาเคมี 
สู่ความเป็นเลิศ 

  

โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศ สาขาชีววิทยา 
- สมัครเข้าร่วมแข่งขัน 
- เตรียมความพร้อม
นักเรียน (สอนเสริม) 
- พานักเรียนเข้าร่วมการ 

/ นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริม พัฒนา
ศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์สาขา
ชีววิทยาสู่ความเป็น
เลิศ 

  

โครงการยกระดับ
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
ชีววิทยา 
- วิเคราะห์ข้อสอบ  
O-net ม.6 วชิาชีววิทยา 
- สอบ Pretest O-net 

/ นักเรียนได้รับการการ
พัฒนาความรู้สาขา
ชีววิทยา ตามเกณฑ์
มาตรฐานด้านผู้เรียน 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/ 
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
 ม.6 วิชาชีววิทยา 

- เตรียมความพร้อมใน
การ สอบ O-net (สอน
เสริม) ม.6 วิชาชีววิทยา 
- สอบ Posttest O-net 
ม.6 วิชาชีววิทยา 

    

โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศ สาขาฟิสิกส์ 
- สมัครเข้าร่วมแข่งขัน 
- เตรียมความพร้อม
นักเรียน (สอนเสริม) 
- พานักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขัน 
- กิจกรรมฟิสิกส์สับ
ประยุทธ์ 

/ ๑. นักเรียนทกุคน
ได้รับการส่งเสริม 
พัฒนาศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์สาขา
ฟิสิกส์ สู่ความเป็นเลิศ 
๒. ร้อยละ 60 ของ
นักเรียนทีเ่ข้าร่วมการ
แข่งขันได้รับรางวัล 

  

โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ 
-  เศรษฐศาสตร์              
เพชรยอดมงกุฎ 
-  ตอบปัญหากฎหมาย 
-  แข่งขันกฎหมายวันรพ ี
-  แข่งขันตอบปัญหา
รัฐสภา  
-  ตอบปญัหาเศรษฐศาสตร์ 
(ธนาคารแห่งประเทศไทย) 

/ นักเรียนระดับช้ัน  
ม.๑ -ม.๖ ทุกคนได้รับ
การสอนเสริมความรู้
เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถ 
ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์มา
สนับสนุนการเรียนรู้ 
สู่ความเป็นเลิศ 
ด้านสังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/ 
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
 โครงการส่งเสริมความเป็น

เลิศด้านการงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี
-  น านักเรียนโครงงาน
คอมพิวเตอร์ปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญ 
-น านักเรียนเข้าร่วม
ประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ 
-น านักเรียนเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ด้านการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
Thailand-Japan Game 
Programing Hackathon 
20๑๙ 
- น านักเรียนเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์
กลุ่มจุฬาภรณฯ ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 
- น านักเรียนเข้ารว่ม
อบรม แข่งขันหุ่นยนต์ 
wro และเวทีอืน่ ๆ  
- น านักเรียนเข้าร่วม
อบรม แข่งขันทักษะฯ 

/ ๑. นักเรียนทีมี่ความ
สนใจด้านคอมพิวเตอร์
และหุ่นยนต์ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 
๒. นักเรียนมี
ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์  
คิดวิจารณญาณ 
อภิปราย  แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 
 

  

โครงการแข่งขันทักษะ
ความสามารถทางวิชาการ 
ระดับภูมิภาค/ระดับชาติ/
นานาชาต ิกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

  / - ร้อยละ ๓๐            
ของนักเรียนที่เข้าร่วม 
การแข่งขันได้รับ
เหรียญรางวัล   
- นักเรียนอย่างน้อย 
ร้อยละ ๖๐ ได้รับ 
การส่งเสริมและพัฒนา 
 



69 
 

 

 

รายงานผลการประเมินตนเอง | ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/ 
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
     ความสามารถทาง

คณิตศาสตร ์
- นักเรียนได้รับความรู้
และประสบการณ์มา
สนับสนุนการเรียนรู ้

โครงการยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนตามอุดมการณ์และ
เป้าหมายกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร ์
- กิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนทางด้าน
คณิตศาสตร์  
 

  / - นักเรียนระดับช้ัน
มัธยม ศึกษาตอนต้น 
จ านวน ๑๒๐ คน และ
นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
จ านวน ๒๐๐ คน 
ได้รับการจัดกิจกรรม
การอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนทาง 
ด้านคณิตศาสตร ์
- นักเรียนทีเ่ข้าร่วม 
กิจกรรม ได้รับความรู้  
และทักษะ
กระบวนการ 
ทางด้านคณิตศาสตร ์
- นักเรียนมคีวาม 
พึงพอใจในการจัด
กิจกรรมอยู่ในระดับ 
ดีขึ้นไป  

โครงการยกระดับ
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
สาขาเคม ี

  / -นักเรียนช้ัน ม.๖  
ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับ
การพัฒนาความรู้ใน
วิชา เคม ี
-นักเรียนทีเ่ข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ ๗๐  
มีผลการสอบ  
post test สูงกว่า  
pre test 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/ 
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
 โครงการแข่งขันทักษะ

ความสามารถทางวิชาการ 
ระดับภูมิภาค/ระดับชาติ/
นานาชาติ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

  / นักเรียนโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ตรัง 
จ านวน ๗๒๐ คน 
ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
ทางด้านวิชาการและ
ด้านกีฬาของนักเรียน 
และส่งเสริมระเบียบ
วินัยต่อตนเอง และมี
สุขภาพสมบูรณ์ 
แข็งแรง  
มีส่วนร่วมกับภายนอก 

โครงการการแข่งขันเกมส ์
TJ-Hackathon 
 

/ -นักเรียน ๓ คน  
ครู ๒ คน ได้รบั
พัฒนาการสร้างเกม
ด้วยโปรแกรม Unity  
-นักเรียนได้รับคัดเลือก
เป็นตัวแทนไปแข่งขัน
รอบชิงชนะเลิศ ๑ คน 

/ -นักเรียน ๓ คน  
ครู ๒ คน ได้รบั
พัฒนาการสร้างเกม
ด้วยโปรแกรม Unity  
-นักเรียนได้รับ
คัดเลือกเป็นตัวแทนไป
แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 
๑ คน 

๓. มีความ 
สามารถใน
การสร้าง
นวัตกรรม 

โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางด้านวิชาการ 
- งานศิลปหัตถกรรมใน
ฐานะศูนย์การจัดการ
แข่งขัน 
-  เตรียมความพร้อมของ
นักเรียน เพื่อทดสอบ
ระดับชาต ิ(ม.3 และ ม.6) 
-  กิจกรรมส่งเสริมความ
เป็นเลิศจากหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ 
 

/ นักเรียนโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ตรัง                 
มีความรู ้ประสบการณ์
จากการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 
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มาตรฐาน 
การศกึษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/ 
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
 - กิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ด้านวิชาการกับ
โรงเรียนคู่พัฒนา  
ณ ประเทศญี่ปุ่น 

    

โครงการความร่วมมือด้าน
วิชาการกับมหาวิทยาลัย 
พี่เลี้ยง 
กิจกรรม 
-  การเชิญอาจารย์
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงมา
เป็นวิทยากรมาบรรยายให้
ความรู้ สร้างแรงกระตุ้น
ด้านวิชาการ 
- นักเรียนท าวิจัยร่วมกับ
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 
- ครูท าวิจัยร่วมกับ
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 

/ นักเรียนโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ตรัง                 
มีความรู ้ประสบการณ์
จากการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 

  

โครงการจัดนิทรรศการ
และน าเสนอโครงงาน
นักเรียน 
กิจกรรมที่ 1 จัด
นิทรรศการและน าเสนอ
โครงงานนักเรียนชั้น ม.3  
ปีการศึกษา 2562 
กิจกรรมที่ 2 การน าเสนอ
โครงงานนักเรียน 
ระดับชั้น ม.6 กลุ่ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค ประจ าปี
การศึกษา 2562 

/ 1. จ านวนโครงงาน 
ของนักเรียน ระดับ  
ม.3 ร้อยละ 80 ผ่าน
เกณฑ์ในระดับด ี
2. จ านวนโครงงาน 
ของนักเรียน ระดับ  
ม.6  
ร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์
ในระดับดี 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/ 
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
 โครงการส่งเสริมความเป็น

เลิศ สาขาฟิสิกส์ 
- สมัครเข้าร่วมแข่งขัน 
- เตรียมความพร้อม
นักเรียน (สอนเสริม) 
- พานักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขัน 
- กิจกรรมฟิสิกส์สับ
ประยุทธ์ 

/ ๑. นักเรียนทกุคน
ได้รับการส่งเสริม 
พัฒนาศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์สาขา
ฟิสิกส์ สู่ความเป็นเลิศ 
๒. ร้อยละ 60 ของ
นักเรียนทีเ่ข้าร่วมการ
แข่งขันได้รับรางวัล 

  

โครงการการแข่งขันเกมส ์
TJ-Hackathon 
 

/ -นักเรียน ๓ คน  
ครู ๒ คน ได้รบั
พัฒนาการสร้างเกม
ด้วยโปรแกรม Unity  
-นักเรียนได้รับคัดเลือก
เป็นตัวแทนไปแข่งขัน
รอบชิงชนะเลิศ ๑ คน 

/ -นักเรียน ๓ คน  
ครู ๒ คน ได้รบั
พัฒนาการสร้างเกม
ด้วยโปรแกรม Unity  
-นักเรียนได้รับ
คัดเลือกเป็นตัวแทนไป
แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 
๑ คน 

4. มีความ 
สามารถใน
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการ
สื่อสาร 

โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางด้านวิชาการ 
- งานศิลปหัตถกรรมใน
ฐานะศูนย์การจัดการ
แข่งขนั 
-  เตรียมความพร้อมของ
นักเรียน เพ่ือทดสอบ
ระดับชาต ิ(ม.3 และ ม.6) 
-  กิจกรรมส่งเสริมความ
เป็นเลิศจากหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ 
- กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านวิชาการกับ
โรงเรียนคู่พัฒนา ณ 
ประเทศญี่ปุ่น 

/ นักเรียนโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ตรัง                 
มีความรู้ ประสบการณ์
จากการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/ 
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
 โครงการพัฒนาสื่อ

เทคโนโลยี วัสดุ ครุภัณฑ์ 
เพื่อการจัดการเรียนรู้ 
 

/ โรงเรียนมีสื่ออุปกรณ์
การสอนประจ า
ห้องเรียนเพียงพอกับ
ความต้องการของครู
และผู้เรียน 

  

โครงการจัดนิทรรศการ
และน าเสนอโครงงาน
นักเรียน 
กิจกรรมที่ 1 จัด
นิทรรศการและน าเสนอ
โครงงานนักเรียนชั้น ม.3  
ปีการศึกษา 2562 
กิจกรรมที ่2 การน าเสนอ
โครงงานนักเรียน 
ระดับชั้น ม.6 กลุ่ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค ประจ าปี
การศึกษา 2562 

/ 1. จ านวนโครงงาน 
ของนักเรียน ระดับ  
ม.3 ร้อยละ 80  
ผ่านเกณฑ์ในระดับดี 
2. จ านวนโครงงาน 
ของนักเรียน ระดับ  
ม.6 ร้อยละ 80  
ผ่านเกณฑ์ในระดับดี 

  

โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศด้านการงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี
-  น านักเรียนโครงงาน
คอมพิวเตอร์ปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญ 
-น านักเรียนเข้าร่วม
ประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ 
-  น านักเรียนเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ด้านการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
Thailand-Japan Game 
Programing Hackathon 
20๑๙ 

/ ๑. นักเรียนทีมี่ความ
สนใจด้านคอมพิวเตอร์
และหุ่นยนต์ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 
๒.นักเรียนมี
ความสามารถในการ 
คิดวิเคราะห์  
คิดวิจารณญาณ 
อภิปราย  แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/ 
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
 -  น านักเรียนเข้าร่วม

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์
กลุ่มจุฬาภรณฯ  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
-  น านักเรียนเข้าร่วม
อบรม แข่งขันหุ่นยนต์ 
wro และเวทีอืน่ ๆ  
-  น านักเรยีนเข้าร่วม
อบรม แข่งขันทักษะฯ 

    

โครงการการแข่งขันเกมส ์
TJ-Hackathon 
 

/ -นักเรียน ๓ คน  
ครู ๒ คน ได้รบั
พัฒนาการสร้างเกม
ด้วยโปรแกรม Unity  
-นักเรียนได้รับคัดเลือก
เป็นตัวแทนไปแข่งขัน
รอบชิงชนะเลิศ ๑ คน 

/ -นักเรียน ๓ คน  
ครู ๒ คน ได้รบั
พัฒนาการสร้างเกม
ด้วยโปรแกรม Unity  
-นักเรียนได้รับ
คัดเลือกเป็นตัวแทนไป
แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 
๑ คน 

๕. มี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการ
เรียนตาม
หลักสูตร
สถานศกึษา 

โครงการยกระดับ
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร ์
1)ส ารวจนักเรยีนที่มีผล
การเรียนต่ ากว่า 3.00 
2)น านักเรียนพัฒนาโดย
ครูประจ าวิชา 
2.กิจกรรม 
1)ส่งเสริม/พฒันานักเรียน
โดยคลินิกวิชาการ 
2)กิจกรรมใหค้ าปรึกษา
ทางวิชาการคณิตศาสตร์
โดยครูในกลุ่มสาระ 
 

/ 1. นักเรียนมี
ผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มวิชา
คณิตศาสตร์เฉลี่ยรวม
ไม่น้อยกว่า 3.00 
2. นักเรียน ม.3 มีค่า
เปอร์เซ็นไทล์ของ
คะแนน O-NET 
คณิตศาสตร์ ตัง้แต่ 
90 ขึ้นไป 
3. นักเรียน ม.6  
มีค่าเปอร์เซ็นไทล์ของ
คะแนน O-NET 
คณิตศาสตร์ต้ังแต่  
90 ขึ้นไป 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/ 
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
 โครงการยกระดับ

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

   -นักเรียนร้อยละ ๖๐  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ 
๓.๕๐ ขึ้นไป 

โครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน
คณิตศาสตร์โดยใช้
ภาษาอังกฤษร่วม 
-  จัดซื้อหนังสอื
คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ 
ที่สอดคล้องกับการจัดการ
เรียนการสอน
ภาษาอังกฤษร่วม 
-  จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษร่วม 

/ นักเรียนมี
ความสามารถในการ
เรียนคณิตศาสตร์โดย
ใช้ภาษาอังกฤษ  
ในระดับดี 

  

โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศ สาขาชีววิทยา 
- สมัครเข้าร่วมแข่งขัน 
- เตรียมความพร้อม
นักเรียน (สอนเสริม) 
- พานักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขัน 

/ นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริม พัฒนา
ศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์สาขา
ชีววิทยาสู่ความเป็น
เลิศ 

  

โครงการยกระดับ
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
เคมี 
- วิเคราะห์ข้อสอบ  
O-net ม.6 วชิาเคมี 
- สอบ Pretest O-net 
 ม.6 วิชาเคม ี
- เตรียมความพร้อมใน
การ สอบ O-net (สอน
เสริม) ม.6 วิชาเคม ี
- สอบ Posttest O-net 
ม.6 วิชาเคม ี

/ นักเรียนได้รับการการ
พัฒนาความรู้สาขาเคมี       
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านผู้เรียน 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/ 
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
 โครงการยกระดับ

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
ชีววิทยา 
- วิเคราะห์ข้อสอบ  
O-net ม.6 วชิาชีววิทยา 
- สอบ Pretest O-net 
 ม.6 วิชาชีววิทยา 
- เตรียมความพร้อมใน
การ สอบ O-net (สอน
เสริม) ม.6 วิชาชีววิทยา 
- สอบ Posttest O-net 
ม.6 วิชาชีววิทยา 

/ นักเรียนได้รับการ
พัฒนาความรู้สาขา
ชีววิทยา ตามเกณฑ์
มาตรฐานด้านผู้เรียน 

  

โครงการยกระดับ
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
ฟิสิกส ์
- วิเคราะห์ข้อสอบ  
O-net ม.6 
- เขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้เน้นข้อสอบ O-
net,Pat 2 

/ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่  6 
ได้รับการพัฒนาความรู้
สาขาฟิสิกส์ตามเกณฑ์
มาตรฐานด้านผู้เรียน 

  

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิท์างการเรียน
วิทยาศาสตร์  ม.ต้น 
- วิเคราะห์ข้อสอบ  
O-net ม.3  
- สอบ Pretest O-net 
ม.3  
- เตรียมความพร้อมในการ 
สอบ O-net (สอนเสริม) 
ม.3  
- สอบ Posttest O-net 
ม.3  

/ นักเรียนได้รับการ
พัฒนาความรู้สาขา
ฟิสิกส์ ตามเกณฑ์
มาตรฐานด้านผู้เรียน 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/ 
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
 โครงการยกระดับ

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
ดาราศาสตร ์
- วิเคราะห์ข้อสอบ  
O-net ม.6 วชิาดารา
ศาสตร ์
- สอบ Pretest O-net 
 ม.6 วิชาดาราศาสตร ์
- เตรียมความพร้อมใน
การ สอบ O-net (สอน
เสริม) ม.6 วิชาดารา
ศาสตร ์
- สอบ Posttest O-net 
ม.6 วิชาดาราศาสตร์ 

/ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่  6 
ได้รับการพัฒนาความรู้
สาขาดาราศาสตร์ ตาม
เกณฑ์มาตรฐานด้าน
ผู้เรียน 

  

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ ์
 ทางการเรียนภาษาไทย 
- จัดท าข้อสอบ พัฒนา
ทักษะการอ่านตาม
แนวทาง PISA 
(เก็บเปน็คลังขอ้สอบ) 
- อบรมพัฒนาผู้เรียน 
(PISA) 

/ นักเรียนทกุคนได้รับ
การการพัฒนาความรู้
ด้านการอ่านภาษาไทย  
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านผู้เรียน 

  

โครงการยกระดับ
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
-  สอนเสริมนกัเรียน             
ม.๓ – ม.๖ 

/ นักเรียนระดับชั้น ม.๓ 
และ ม.๖ ร้อยละ ๘๐  
มีผลการทดสอบทาง 
การศึกษาแห่งชาติ 
ขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เฉลี่ยสูงขึ้น 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/ 
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
 โครงการส่งเสริมความเป็น

เลิศด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์
,ดนตรี,นาฏศิลป์) 
- ส่งนักเรียนเขา้แข่งขัน          
ในระดับต่าง ๆ 
- เสรมิทักษะทางด้านศิลปะ
โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
ทัศนศิลป ์ดนตรี และ
นาฏศิลป ์

/ นักเรียนได้รับการ
พัฒนาศักยภาพสู่ความ
เป็นเลิศด้านทัศนศิลป์ 
ดนตรีและนาฏศิลป์ 

  

โครงการพัฒนาทักษะ
ทางด้านศิลปะ (เตรียม
งาน TJ2020) 
- ค่ายศิลปะ 
- ค่ายดนตร ี
- ค่ายนาฏศิลป์ 

/ นักเรียนได้รับการ
พัฒนาศักยภาพสู่ความ
เป็นเลิศด้านทัศนศิลป์ 
ดนตรีและนาฏศิลป ์

  

โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศกลุ่มสาระสุขศึกษา  
และพลศึกษา 
- กีฬาคอซิมบี้เกมส์ ครั้งที่ 
๖๕ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
- กีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
- กีฬานักเรียนนักศึกษา
แห่งชาติ 
- กีฬารายการอ่ืนๆ 

/ นักเรียนมสุีขภาพท่ี
สมบูรณ์แข็งแรง 
และได้รับทักษะ
ประสบการณ์มา
สนับสนุนการเรียนรู้สู่
ความเป็นเลิศ กีฬา 

  

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 
กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

/ นักเรียนได้รับการการ
พัฒนาความรู้ด้านภาษา 
ต่างประเทศ ตามเกณฑ์
มาตรฐานด้านผู้เรียน 

  

กิจกรรมส่งเสรมิและ
พัฒนาภาษาจีน 
 

/ นักเรียนได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้โดยตรงกับ
เจ้าของภาษาทั้งเรื่อง
ขององค์ความรู้และ
วัฒนธรรม 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/ 
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
 กิจกรรมพัฒนา

ภาษาอังกฤษ ม.ต้น 
 

/ นักเรียนได้รับการการ
พัฒนาความรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศ 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านผู้เรียน 

  

กิจกรรมพัฒนา
ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย 
 

/ นักเรียนได้รับการการ
พัฒนาความรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศ 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านผู้เรียน 

  

โครงการยกระดับ
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
สาขาฟิสิกส ์
 

  / ร้อยละ ๘๐ นกัเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย มีผลการ
เรียนเฉลี่ยรายวิชา
ฟิสิกส์ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 

โครงการยกระดับ
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
สาขาเคม ี

  / นักเรียนทีเ่ข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ ๗๐  
มีผลการสอบ  
post test สูงกว่า  
pre test 

โครงการยกระดับ
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาชีววิทยา 

  / - เปอร์เซนต์ไทล์ผล
การทดสอบระดับชาติ 
(O-net) วิชาชีววิทยา  
ไม่ต่ ากว่า ๘๐ 
- มากกวา่ร้อยละ ๗๐ 
ของนักเรียนช้ัน ม.๖  
มีผลการเรียนวิชา
ชีววิทยาเฉลี่ยไม่ต่ า
กว่า ๓.๕๐ 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/ 
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
 โครงการยกผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 

  / คะแนนเฉลี่ยสะสมของ 
ผลการเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ ๒ และ ๓ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

โครงการยกระดับ
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

  / นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
ที่สูงขึ้น 
 

โครงการพฒันาการจัด 
การเรียนการสอนวิชา
คอมพิวเตอร์และ IoT 
 

/ นักเรียนทีเ่รียนวิชา
คอมพิวเตอร์และ IoT  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 

/ นักเรียนทีเ่รียนวิชา
คอมพิวเตอร์และ IoT  
มีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนสูงขึ้น 

โครงการยกผลสัมฤทธิ์
ภาษาอังกฤษระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

  / นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนภาษา 
อังกฤษในระดับช้ัน
มัธยมปลายผ่านเกณฑ์
ร้อยละ ๘๐ 

โครงการพัฒนาข้อสอบ 
CB-TEP 

  / นักเรียนกลุ่มโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาาษา
อังกฤษมากกว่า ๓.๐๐ 
ขึ้นไป 

โครงการงานจัดการเรียนรู้
โดยครูเจ้าของ
ภาษาอังกฤษ 

  / นักเรียนร้อยละ ๙๐ 
มีองค์ความรู้ในเรื่อง
ภาษาและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา
เพิ่มขึ้น อันจะส่งผลให้
มีผลสัมฤทธิใ์นการใช ้
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/ 
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
     ภาษาเพ่ือการสื่อสาร

และผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น 

โครงการส่งเสริมความ 
เป็นเลิศ (ยกผลสัมฤทธิ์  
O–NET ชั้น ม.๓,ม.๖) 

  / ระดับชั้น ม.๓ และ ม.
๖ ร้อยละ ๙๐ เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสรมิความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 

6. มีความรู้ 
ทกัษะ
พืน้ฐานและ
เจตคติที่ดีต่อ
งานอาชพี 

 

โครงการพัฒนาทักษะ
ทางด้านศิลปะ (เตรียม
งาน TJ 2020) 
- ค่ายศิลปะ 
- ค่ายดนตร ี
- ค่ายนาฏศิลป์ 

/ นักเรียนได้รับการ
พัฒนาศักยภาพสู่ความ
เป็นเลิศด้านทัศนศิลป์ 
ดนตรีและนาฏศิลป ์

  

โครงการศึกษาดูงานด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และด้านสังคม
ศึกษา ภาษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม และ
โบราณคดี ส าหรับ
นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

/ ๑.นักเรียน ม.1 
จ านวน 96 คน  ได้รับ
การศึกษาดูงานด้าน
คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยีและด้าน
สังคมศึกษา  ภาษา  
ศาสนา  วัฒนธรรม  
และโบราณคดี 
๒.นักเรียนตระหนัก
และเห็นคุณค่าด้าน
คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยีและด้าน
สังคมศึกษา  ภาษา  
ศาสนา  วัฒนธรรม
และโบราณคดี 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/ 
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
 โครงการศึกษาดูงานและ

ฟังบรรยายด้านสังคม
ศึกษา ภาษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม และ
โบราณคดี ส าหรับ
นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ ๕         
ครั้งที่ 1 

/ นักเรียนน า
ประสบการณ์ที่ได้รับ
มาใช้ในรายวิชาที่เรียน 
และสร้างผลงานใน
วิชาที่ได้รับมอบหมาย  
นักเรียนมคีวามพึง
พอใจต่อกันจัด
กิจกรรมครั้งนีใ้นระดับ
มากขึ้นไป 

  

- กิจกรรมฟังบรรยายด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี

/ นักเรียนมเีจตคติท่ีดีต่อ
คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์   

  

 
๑.๒ คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผู้เรียน 

 
มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/ตรวจสอบ 
(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
๑. มี
คุณลักษณะ
และค่านิยม
ทีด่ตีามที่
สถานศกึษา
ก าหนด 

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน 
ม.1 และ ม.4 

/ นักเรียน ม.1 และ ม.4  
ได้รับการเตรียมความ
พร้อมส าหรับการเข้า
เป็นนักเรียนใหม่ของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จฬุาภรณราชวิทยาลัย 
ตรัง 

  

ภาษาธรรมวันละค า / นักเรียนทกุคนมีความรู้
ความเข้าใจและน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 

  

โครงการพัฒนาทักษะ
ทางด้านศิลปะ (เตรียมงาน 
TJ2020) 
- ค่ายศิลปะ 
- ค่ายดนตร ี
- ค่ายนาฏศิลป ์

/ นักเรียนทกุคนได้รับการ
พัฒนาศักยภาพสู่ความ
เป็นเลิศด้านทัศนศิลป์ 
ดนตรีและนาฏศิลป ์
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/ตรวจสอบ 
(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อ

โรงเรียนและต่อชุมชน 
/ นักเรียนเป็นผูมี้จติ

สาธารณะ ช่วยเหลือ
ผู้อื่นโดยไมห่วัง
ผลตอบแทน 

  

โครงการส่งเสริมความมี
ระเบียบวินัยและความ
ประพฤตินักเรียน 
กิจกรรม/งาน 
งานเวรประจ าสัปดาห ์
- ผม /การแต่งกาย 
- การใช้โทรศพัท์ 
- วินัยหน้าแถว 
- จิตอาสา/เวรประจ าวัน 
- ส่งเสรมิคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์นักเรียน 
- แนวปฏิบัติ เรื่อง ส่งเสริม
การรู้เท่าทนัสือ่เทคโนโลยี 
และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 - นักเรียนร้อยละ 80 
ได้รับการพัฒนาด้าน
ระเบียบวินัย นักเรียน
ได้รับการพัฒนาด้าน
ระเบียบวินัย รับเปลี่ยน
พฤติกรรม มีคณุลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

  

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  
กิจกรรม 
- รณรงคใ์ห้ความรู้ 
  ร่วมกับโรงเรียน  
  ชุมชนและองค์กรอื่นๆ  
- ห้องเรียนสีขาว 

/ - นักเรียนร้อยละ ๘0  
มีความรู้ความเข้าใจ 
แนวทางการป้องกัน 
ยาเสพติด 

  

โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรม/งาน 
- เพชรจุฬาภรณ์ 
- กิจกรรมเยี่ยมหอ/เยี่ยม
บ้านนักเรียน 
- กิจกรรมระดับช้ัน  
- กิจกรรมสญัญาลูกแคแสด 
 

/ - ระบบจัดเก็บข้อมูลที่ม ี
ประสิทธิภาพ ครู
สามารถรายงานผลการ
คัดกรองนักเรียนการ
ส่งเสริมพัฒนาและ
แก้ปัญหานักเรยีน 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/ตรวจสอบ 
(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
 - ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 

ม.1,ม.4  
ภาคเรียนที่ 1/2562 
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
ม.2, ม.3, ม.5 ,ม.6  
ภาคเรียนที่ 1/2562 

    

งานสัมพันธ์ชุมชน  
กิจกรรม 
- กิจกรรมเกี่ยวกับชาติ  
ศาสนา พระมหากษัตริย์  
และประเพณีวัฒนธรรม 
- กิจกรรมสาธารณะ  
ประโยชน์เพื่อสังคม 
ฯลฯ 

/ นักเรียนร้อยละ 90  
ได้เข้าร่วมกิจกรรม
เกี่ยวกับชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  
และประเพณีส าคัญ 

  

โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนประจ า 
- ทักษะชีวิตนักเรียนประจ า 
(ส่งเสริมการมรีะเบียบวินัย 
ในตนเอง, ส่งเสริมความเป็น
ผู้น าและผู้ตามที่ดี, มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
, ส่งเสริมการท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้, รู้จักเลือกวิธีการ
แก้ปัญหาและตัดสินใจได้
อย่างเหมาะสมและมีเหตผุล, 
การปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
หอพักของโรงเรียนอย่างมี
ความสุข, ส่งเสริมใหม้ี
บุคลิกภาพและสุขนิสัย ที่ดี) 

/ - ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนหอพัก มีข้อมลู
ในระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
- ระบบจัดเก็บข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ ครู
ผู้ปกครองหอพัก
สามารถรายงานผลการ
คัดกรองนักเรียน การ
ส่งเสริมพัฒนาและ
แก้ปัญหานักเรยีน 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/ตรวจสอบ 
(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
 งานส่งเสริมประชาธิปไตยใน

หอพัก 
- ค่ายพัฒนาประสิทธิภาพ
ผู้น านักเรียน 

/ นักเรียนร้อยละ 90  
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย
ภายในหอพัก รู้จักสิทธิ
หน้าที่ มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง 
และส่วนรวม เข้าใจ
บทบาทหน้าที่  มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและ
ส่วนรวม มีส่วนร่วม
กิจกรรมประชาธิปไตย
ในหอพัก 

  

โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม “ค่ายพุทธบุตร” 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
 
 

  / นักเรียนได้พัฒนา
ตนเอง น าความรู้ไป
ปรับใช้เพื่อการ
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกัน
ในสังคมอย่างมี
ความสุข 

โครงการส่งเสริมคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์นักเรียน 

  / นักเรียนมคีะแนน
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ใน 
ระดับดีเยี่ยมคะแนน
ไม่ต่ ากว่า ๘๐๐ 
คะแนน 

โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน 
- กิจกรรมเกี่ยวกับชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และประเพณีวัฒนธรรม 
- กิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์เพื่อสังคม ฯลฯ 

  / ครู บุคลากร 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
ได้เข้าร่วมกิจกรรม
เกี่ยวกับชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
และประเพณีส าคัญ 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/ตรวจสอบ 
(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
 โครงการส่งเสรมิคุณธรรม 

จริยธรรมนักเรยีน 
-  จิตอาสา 
-  มารยาท (การไหว้/ 
   การกิน/การเดิน)  
-  ของหายได้คืน 
ฯลฯ 

  / 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
ได้รับการส่งเสริม
อบรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและพัฒนา
ตนเอง 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรยีนประจ า  
- ท าบุญตักบาตร 
- จิตอาสานักเรียนประจ า 
- อบรมจริยธรรมนักเรียน
ประจ า 

  / ร้อยละ ๑๐๐ ของ
จ านวนนักเรียน
หอพักเข้าเข้าร่วม
กิจกรรม 
 

โครงการส่งเสริมความมี
ระเบียบวินัยและความ
ประพฤตินักเรียน 
- ตรวจผม /การแต่งกาย 
- การใช้โทรศพัท์ 
- อบรมวินัยหน้าแถว 
- กิจกรรมจิตอาสา 
- กิจกรรมเวรประจ าวัน 
- กิจกรรมส่งเสริม
คุณลักษณะอนัพึงประสงค์
นักเรียน 

  / นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
ได้รับการพัฒนาด้าน
ระเบียบวินัย 

โครงการสานสัมพันธ์พ่ีน้อง
หอพัก 
- กีฬาสานสัมพันธ์พ่ีน้อง
แคแสด 
- วันชาวหอ 

  / ร้อยละ ๑๐๐ ของ
จ านวนนักเรียน
หอพักเข้าร่วม
กิจกรรม 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/ตรวจสอบ 
(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
๒. ความ
ภูมิใจใน
ท้องถิน่ 
และความ
เป็นไทย 

ภาษาธรรมวันละค า / นักเรียนทกุคนมีความรู้
ความเข้าใจและน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 

  

งานสัมพันธ์ชุมชน  
กิจกรรม 
- กิจกรรมเกี่ยวกับชาติ  
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และประเพณีวัฒนธรรม 
- กิจกรรมสาธารณะ  
ประโยชน์เพื่อสังคม 
ฯลฯ 

/ นักเรียนร้อยละ 90  
ได้เข้าร่วมกิจกรรม
เกี่ยวกับชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และ
ประเพณีส าคัญ 

  

โครงการงานส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 
- ท าบุญตักบาตร 
- อบรมจริยธรรมนักเรียน
ประจ า 
- จิตอาสา 

/ นักเรียนหอพักทุกคนเข้า
ร่วมกิจกรรม 

  

โครงการพัฒนาทักษะ
ทางด้านศิลปะ (เตรียมงาน 
TJ ๒๐๒๐) 
- กิจกรรมการแสดงดนตรี 
 
 
 
- กิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์ 
 
 
- กิจกรรมค่ายทัศนศิลป ์
ค่ายศิลป์วิทย์คดิสร้างสรรค ์

/  
 
 
- นักเรียนทกุคนในกลุม่
สนใจมีความสามารถ
ด้านดนตรี 
 
- นักเรียนกลุม่สนใจทุก
คนสามารถแสดงได้  
 
- นักเรียนทุกคนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมสามารถ
สร้างสรรค์ผลงาน
ทัศนศิลป์ตามความคิด
สร้างสรรค์ของตนเอง 
คนละ ๑ ชิ้น 

/  
 
 
- นักเรียนทกุคนใน
กลุ่มสนใจมี
ความสามารถด้าน
ดนตร ี
- นักเรียนกลุม่สนใจ
ทุกคนสามารถแสดง
ได้  
- นักเรียนทุกคนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมสามารถ
สร้างสรรค์ผลงาน
ทัศนศิลป์ตาม
ความคิดสร้างสรรค์
ของตนเอง 
คนละ ๑ ชิ้น 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/ตรวจสอบ 
(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
 โครงการรับประกาศนียบัตร   / ผู้ปกครองและ 

นักเรียนระดับช้ัน 
ม.๓ และ ม.๖ ร้อย
ละ ๙๐ เข้าร่วม
กิจกรรมรับ
ประกาศนียบัตร 

โครงการส านึกรักษ์บ้านเกิด
สัญจร 

  / นักเรียนมจิีตอาสา
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
ตนเองและต่อสังคม 
มีจิตสาธารณะเพ่ือ
การด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่าง
มีความสุข 

โครงการเพชรจุฬาภรณ ์   / นักเรียนห้องละ ๒ 
คนได้รับการคัดเลือก 

๓. การ
ยอมรับที่จะ
อยู่ร่วมกัน
บนความ
แตกตา่ง
และความ
หลากหลาย 

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน 
ม.1 และ ม.4 

/ นักเรียน ม.1 และ ม.4  
ได้รับการเตรียมความ
พร้อมส าหรับการเข้า
เป็นนักเรียนใหม่ของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ตรัง 

  

โครงการกีฬา-กรีฑาระหว่าง
คณะสีประจ าป๒ี๕๖๒ 

/ นักเรียนมคีวามรัก 
ความสามัคคี รู้จักการ
วางแผนการท างานและ
รู้วิธีแก้ปัญหา มีร่างกาย
แข็งแรง  มีน้ าใจเป็น
นักกีฬา 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/ตรวจสอบ 
(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
 ค่ายคุณธรรม / นักเรียนได้พัฒนาตนเอง 

น าความรู้ไปปรับใช้เพ่ือ
การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกัน
ในสังคมอย่างมีความสุข 

  

โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรยีน 
กิจกรรม 
-  จิตอาสา 

/ นักเรียนร้อยละ ๘0 
ได้รับการส่งเสริมอบรม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และพัฒนาตนเอง 

  

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน  
- กิจกรรมสภานักเรียน 
(กิจกรรมวิชาการ, 
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์, 
กิจกรรมส่งเสรมิ คุณธรรม, 
กิจกรรมกีฬาและ  
นันทนาการ, กิจกรรมหอพัก, 
กิจกรรมบนเสน้ทาง
ประชาธิปไตย 2562) 

/ นักเรียนร้อยละ 90  
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปกครอง
ตามระบอบ
ประชาธิปไตย รู้จักสิทธิ
หน้าที่ มีความบผิดชอบ
ต่อตนเองและส่วนรวม 
มีส่วนร่วมกิจกรรม
ประชาธิปไตยทั้งในและ
นอกสถานที ่

  

โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรม/งาน 
- เพชรจุฬาภรณ์ 
- กิจกรรมเยี่ยมหอ/ 
  เยี่ยมบา้นนักเรียน 
- กิจกรรมระดับช้ัน  
- กิจกรรมสัญญาลูกแคแสด 
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
ม.1,ม.4 ภาคเรียนที่ 
1/2562 
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
ม.2, ม.3, ม.5 ,ม.6  
ภาคเรียนที่ 1/2562 

/ - ระบบจัดเก็บข้อมูลที่ม ี
  ประสิทธิภาพ ครู
สามารถรายงานผลการ
คัดกรองนักเรียน  
การสง่เสริมพฒันาและ
แก้ปัญหานักเรยีน 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/ตรวจสอบ 
(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
 โครงการพัฒนาระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนประจ า 
- ทักษะชีวิตนักเรียนประจ า 
(ส่งเสริมการมรีะเบียบวินัยใน
ตนเอง, ส่งเสริมความเป็น
ผู้น าและผู้ตามที่ดี, มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
, ส่งเสริมการท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้, รู้จักเลือกวิธีการ
แก้ปัญหาและตัดสินใจได้
อย่างเหมาะสมและมีเหตผุล, 
การปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
หอพักของโรงเรียนอย่างมี
ความสุข, ส่งเสริมใหม้ี
บุคลิกภาพและสุขนิสัยที่ดี) 

/ - ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนหอพัก มีข้อมูล
ในระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
- ระบบจัดเก็บข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ ครู
ผู้ปกครองหอพัก
สามารถรายงานผลการ
คัดกรองนักเรียน  
การส่งเสริมพฒันาและ
แก้ปัญหานักเรยีน 
 

  

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในหอพัก  
- หอพักสีขาว 

/ นักเรียนร้อยละ 100 
มีความรู้ความเข้าใจแนว
ทางการป้องกันยา 
เสพติด 

  

โครงการปัจฉิมนิเทศ   / นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
และมัธยมศึกษาปีที่ 
๖ มีความรักและมี
ความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรมในระดับ
ดีมาก 

โครงการค่ายลูกเสือ  
เนตรนาร ี
 

  / นักเรียนมคีวามพึง
พอใจในการเขา้ร่วม
กิจกรรมและมทีักษะ
การอยู่ค่ายแรมคืน 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/ตรวจสอบ 
(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน 

- กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.๑,ม.๔ 
- พิธีรับเข็ม ม.๑,ม.๔ 

  / ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนและผู้ปกครอง
เข้าร่วมกจิกรรม
ประชุมผู้ปกครอง
ปฐมนิเทศ นักเรียน 
ม.๑ ,ม.๔ 

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน  
- กิจกรรมสภานักเรียน 
(กิจกรรมวิชาการ, 
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์, 
กิจกรรมส่งเสรมิ คุณธรรม, 
กิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ, กิจกรรมหอพัก, 
กิจกรรมบนเสน้ทาง
ประชาธิปไตย ๖๒) 
 

  / นักเรียนร้อยละ ๙๐ 
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปกครอง 
ตามระบอบ
ประชาธิปไตย  
รู้จักสิทธิหน้าที ่ 
มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและส่วนรวม  
มีส่วนร่วมกิจกรรม
ประชาธิปไตย 
ทั้งในและนอก
สถานที ่

4. สุขภาวะ 
ทาง
ร่างกาย 
และ 
จิตสังคม 

โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศกลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา 
- กีฬาคอซิมบี้เกมส์ ครั้งที่ 
๖๕ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
- กีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
- กีฬานักเรียนนักศึกษา
แห่งชาติ 
- กีฬารายการอ่ืน ๆ 

/ นักเรียนมสุีขภาพท่ี
สมบูรณ์แข็งแรง 
และได้รับทักษะ
ประสบการณ์มา
สนับสนุนการเรียนรู้สู่
ความเป็นเลิศ กีฬา 

  

โครงการกีฬา - กรีฑา
ระหว่างคณะสีประจ าปี
๒๕๖๒ 

/ นักเรียนมคีวามรัก 
ความสามัคคี รู้จักการ
วางแผนการท างานและ
รู้วิธีแก้ปัญหา มีร่างกาย
แข็งแรง  มีน้ าใจเป็น
นักกีฬา 
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มาตรฐาน 
การศกึษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/ตรวจสอบ 
(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
 กิจกรรมบรรยาย 

-  สุขภาพจิตดีชีวีเป็นสุข 
 

/ นักเรียนสามารถน า
ความรู้ไปใช้ เพื่อปรับตัว
ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วและมีขอ้มูลที่ดี
ในการดูแลรักษา
สุขภาพจิตและอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

  

-  กิจกรรมฟังบรรยายด้าน
การพัฒนาบุคลิกภาพ 

 

/ นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ตรัง  ผ่านการพัฒนา
บุคลิกภาพมีบุคลิกที่ 
เหมาะสม สง่างาม 

  

กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
โรงเรียนและต่อชุมชน 

/ นักเรียนเป็นผูมี้จติ
สาธารณะ ช่วยเหลือ
ผู้อื่นโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน 

  

กิจกรรมชุมนุมส านึกรักษ์
บ้านเกิด 
- สร้างเสริม เติมฝัน  
  สร้างสรรค์ เพื่อน้อง 

/ นักเรียนมจิีตอาสา
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
ตนเองและต่อสังคม  
มีจิตสาธารณะ เพื่อการ
ด ารงชวีิตอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุข 

  

ค่ายคุณธรรม / นักเรียนได้พัฒนาตนเอง 
น าความรู้ไปปรับใช้เพ่ือ
การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกัน
ในสังคมอย่างมีความสุข 

  

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

 

 

รายงานผลการประเมินตนเอง | ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/ตรวจสอบ 
(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
 โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย

และสุขภาพจิตของนักเรียน
และบุคลากร 
- เชิญวิทยากร 
- รณรงค์เรื่องการออกก าลัง
กาย 
- ตรวจสอบคณุภาพอาหาร
และน้ าดื่ม 
- กิจกรรมรณรงค์เรื่องการ
ดูแลรักษาสุขภาพ 
ฯลฯ 

/ ผู้รับบริการทุกคน 
มีความพึงพอใจต่อการ
จัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตของนักเรียน
และบุคลากร ในระดับ
มาก 
โรงเรียนมีมาตรฐานด้าน
โภชนาการที่ดีมีคุณภาพ 

  

โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรม/งาน 
- เพชรจุฬาภรณ์ 
- กิจกรรมเยี่ยมหอ/ 
  เยี่ยมบ้านนักเรียน 
- กิจกรรมระดับช้ัน  
- กิจกรรมสัญญาลูก 
  แคแสด 
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
ม.1,ม.4  
ภาคเรียนที่ 1/2562 
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
ม.2 3 5 6  
ภาคเรียนที่ 1/2562 

/ - ระบบจัดเก็บข้อมูลที่ม ี
ประสิทธิภาพ ครู
สามารถรายงานผลการ
คัดกรองนักเรียน  
การส่งเสริมพฒันาและ
แก้ปัญหานักเรยีน 
 

  

โครงการงานส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 
- ท าบุญตักบาตร 
- อบรมจริยธรรมนักเรียน
ประจ า 
- จิตอาสา 

/ นักเรียนหอพักทุกคนเข้า
ร่วมกิจกรรม 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/ตรวจสอบ 
(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
 งานป้องกัน เฝ้าระวังระบบ

รักษาความปลอดภัยนักเรียน
หอพัก 
- หอพักดี ชีวีปลอดโรค 
- ฉีดปลวก (หอพัก 5 หลัง) 

/ ร้อยละ 100 นักเรียน
หอพักทุกคนได้รับการ
ป้องกันโรคที ่
ถูกวิธี นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมซ้อมหนีไฟ 

  

โครงการส่งเสริมการออก
ก าลังกายและทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย  
- จัดกิจกรรมการออก 
ก าลงักาย 
- ทดสอบสมรรถภาพ 
ทางกาย 

  / ครูและนักเรียนได้
ออกก าลังกาย และ
นักเรียนได้ทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

โครงการฟังบรรยาย 
เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและ
ความฉลาดทางด้านอารมณ์ 

  / ร้อยละ ๙๐ ของ
นักเรียนโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย 
ตรัง เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาบุคลิกภาพ 
และความฉลาด
ทางด้านอารมณ์ 

โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
- จัดท าบันทึกโฮมรูม 
- จัดท าคู่มือระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
- จัดซื้อแฟ้มครูที่ปรึกษา 
- จัดท าระเบียบสะสม และ
อื่น ๆ 
- กิจกรรมเยี่ยมหอ/เยี่ยม
บ้านนักเรียน 
- กิจกรรมระดับช้ัน 

  / ระบบจัดเก็บข้อมูลที่
มีประสิทธิภาพ ครู
สามารถรายงานผล
การคัดกรอง 
นักเรียน การส่งเสริม
พัฒนาและแก้ปัญหา
นักเรียน 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/ตรวจสอบ 
(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
 โครงการส่งเสริมระบบรักษา

ความปลอดภัยนักเรียน
หอพัก 
- หอพักดี ชีวีปลอดโรค 
- ซ้อมหนีไฟ 

  / นักเรียนหอพัก 
ทุกคนได้รับการ
ป้องกันโรคที่ถูกวิธี
นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมซ้อมหนีไฟ 

โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตของนักเรียน
และบุคลากร 
- เชิญวิทยากร 
- รณรงค์เรื่องการออกก าลัง
กาย 
- ตรวจสอบคณุภาพอาหาร
และน้ าดื่ม 
- กิจกรรมรณรงค์เรื่องการ
ดูแลรักษาสุขภาพ   

  / ร้อยละ ๙๐ ของ
นักเรียนและ
บุคลากรมีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิต 
ที่ด ี
 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/ตรวจสอบ 
(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
๑. มี
เป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ 
และพันธ
กิจ ที่
สถานศกึษา
ก าหนด
ชัดเจน 

งานส านักงานเลขานุการ 
- การประชุมคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน 

/ -การประชุม
คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนอย่างน้อยเดือน
ละ ๓ ครั้ง  
-คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการ
โรงเรียนให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/ตรวจสอบ 
(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
 งานส านักงานเลขานุการ 

- การประชุมครูและบุคลากร
โรงเรียน 

/ -มีการประชุมครูและ
บุคลากรโรงเรียนอย่าง
น้อยเดือนละ ๒ ครั้ง 
ครูและบุคลากรโรงเรียน
มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการโรงเรียนให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

  

งานส านักงานเลขานุการ 
-การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

/ -มีการประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างน้อยภาคเรียนละ 
๑ ครั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการโรงเรียนให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

  

งานส านักงานเลขานุการ 
- การประชุมคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน 
- การประชุมครูและบุคลากร
โรงเรียน 
- การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    

  / โรงเรียนมีการบริหาร 
จัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. มีระบบ
การบริหาร

จัดการ
คุณภาพ

ของ
สถานศกึษา 

งานส านักงานเลขานุการ 
- การประชุมคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน 
- การประชุมครูและบุคลากร
โรงเรียน 
- การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    

  / โรงเรียนมีการบริหาร 
จัดการอย่างมี
ประสิทธภิาพ 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/ตรวจสอบ 
(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
 โครงการเตรียมความพร้อม

เพื่อรองรับงาน  
TJ–SSF 2020 
-  รับรองคณะตรวจเยี่ยม
ติดตามงาน TJ–SSF 2020 
-  รายงานการติดตาม 
ความก้าวหน้า 

/    

งานรับนักเรียนและ 
ส ามะโนผู้เรียน 
- ประชาสัมพนัธ์การรับสมัคร 

1. เปิดบ้าน จภ.ตรัง 
(เดือนมิถุนายน 2562) 
   2. ออกพื้นที่โรงเรียน 
ต่าง ๆ ที่เป็นเขตพื้นที่บริการ 
   3. ส่งข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุ 
แผ่นพับ ป้ายประกาศ  
เว็บไซต ์
- กิจกรรมรับสมคัรนักเรียน
ชั้น ม.1 และ ม.4 
- ประกาศรายชื่อนักเรียน  
ผู้มีสิทธิส์อบชั้น ม. 1  
รอบแรก 

/    

โครงการพัฒนางานประกัน
คุณภาพสถานศึกษา 

/ -มีข้อมูลผลการ
ด าเนินงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานทุกมาตรฐานครบ 
100% 
-มีวัสดุและอุปกรณ์
ส านักงาน เพื่อพฒันา
ปรับปรุงระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาที่เพียงพอ 
100% 

/ - คร ูบุคลากรและ
นักเรียน ร้อยละ 
๑๐๐ มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
- ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
ได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 



98 
 

 

 

รายงานผลการประเมินตนเอง | ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/ตรวจสอบ 
(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
 งานจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ 

อุปกรณ์ และครุภัณฑ ์
กลุ่มบริหารวิชาการ 

/ ครูและบุคลากรมีการใช้
อุปกรณ์จัดการเรียนการ
สอนได้อย่างเพียงพอ
และมีประสทิธิภาพ 

/ ร้อยละ ๙๐ ของครู
และบุคลากร
โรงเรียนวิทยาศาสตร ์
จุฬาภรณราช
วิทยาลัย ตรัง มี
อุปกรณ์จัด 
การเรียนการสอน 
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

งานจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ กลุม่สาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

/ ครูและนักเรียนมีการใช้
สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ใน
จัดการเรียนการสอน
อย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 

/ นักเรียนและครูมี
วัสดุ อุปกรณ์ที่
เพียงพอต่อการ
น ามาใช้ส าหรับการ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ 
อุปกรณ ์และครุภัณฑ์  
สาขาเคม ี

/ การใช้วัสดุ อุปกรณ์และ
ครุภัณฑ์ เพื่อการจัดการ
เรียนการสอนสาชาเคมี
ได้คุ้มค่า และเกิด
ประสิทธิภาพ 

/ ครูและนักเรียน 
มีสื่อวัสดุ อุปกรณ์ใช้
ในการจัดการเรียน
การสอนอย่าง
พอเพียงและ 
มีประสิทธิภาพ 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ 
อุปกรณ ์และครุภัณฑ์  
สาขาโลกและดาราศาสตร ์

/ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที ่๔-๖ มีการใช้วัสดุ 
อุปกรณ์และครุภัณฑ์ 
เพื่อการจัดการเรียนการ
สอนสาขาวิทยาศาสตร์
โลกและดาราศาสตร์ได้
คุม้ค่า และเกิด
ประสิทธิภาพ 

/ ครูและนักเรียน 
มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ใช้
ในการจัดการเรียน
การสอนอย่าง
พอเพียงและ 
มีประสิทธิภาพ 
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง วัสด ุ
อุปกรณ์ และครุภัณฑ์   
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

/ ครูและนักเรียนมีสื่อ 
วัสดุ อุปกรณ์  

/ นักเรียนและครู มี
วัสดุ อุปกรณ์ที่
เพียงพอต่อการ
น ามาใช้ส าหรับการ
จัดกิจกรรม 



99 
 

 

 

รายงานผลการประเมินตนเอง | ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/ตรวจสอบ 
(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
   ใช้ในการจัดการเรียน

การสอนอย่างพอเพียง
และมีประสทิธิภาพ 

 การเรียนการสอน 

งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

/ ครูและนักเรียนมีสื่อ 
วัสดุ อุปกรณ์  
ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนอย่างพอเพียง
และมีประสทิธิภาพ 

/ นักเรียนและครู มี
วัสดุ – อุปกรณ ์
เพียงพอต่อการ
น ามาใช้ส าหรับการ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

งานจัดซื้อ วสัดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ กลุม่สาระการ
เรียนรู้ศิลปะ  
-ทัศนศลิป ์
-นาฏศิลป์ 
-ดนตร ี

/ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ และนักเรียน 
ทุกคนมีการใชว้ัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดการ
เรียนการสอนให้ 
เพียงพอเหมาะสม  
และใช้ให้เกิดประโยชน์
อย่างคุ้มค่า 

  

 พัฒนาคุณภาพงานแนะแนว 
- รายงานผลการติดตาม 
ผลสอบเข้าศึกษาต่อของ 
นักเรียน ม.3 และ ม.6 
- รายงานผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) ม.3 
และ ม.6 

/ นักเรียนระดับช้ัน            
ม.3 และ ม.6  
การติดตามผลการ 
ศึกษาต่อและผลการ
ทดสอบระดับชาติของ
นักเรียนระดับชั้นม.3  
และ ม.6 ร้อยละ 100 

  

งานจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ
อุปกรณ์ และครุภัณฑ์งาน
แนะแนว 

/ ๑. มีวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ที่จ าเป็น
เพียงพอและอ านวย
ความสะดวกต่อการจัด
กิจกรรมการเรยีนการ
สอน 
๒. ครูและนักเรียน
ท างานได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสทิธิภาพ 
ห้องแนะแนวมีความ
พร้อมในการให้บริการ 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/ตรวจสอบ 
(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
   นักเรียนอย่างรวดเร็ว 

มีการจัดเก็บแอกสาร
อย่างเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

  

โครงการพัฒนาระบบงาน
ธุรการ 
- ประชุมติดตามผลการ
ด าเนินงานของ งานพัสดุ 
- จัดท าข้อมูลสารสนเทศเพือ่
อ านวยความสะดวกแก่ผู้มา
ติดต่องานธุรการ 

/ กลุ่มบริหารงบประมาณ
และเจ้าหน้าทีพ่ัสดุกลุ่ม
งานอื่น ๆ สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง            
มีระบบและเกดิ
ประสิทธิภาพ 

  

งานจัดซื้อ วัสดุ ครุภัณฑ ์
กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

/ บุคลากรกลุ่มบริหาร
งบประมาณได้ใช้วัสดุ 
ครุภัณฑ ์เพื่อการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
และคุ้มค่า 

  

งานจัดซื้อวัสดุผลิตสื่อการ
เรียนการสอน 
- กระดาษ  
- หมึกเครื่องส าเนาเอกสาร 

/ ครูและนักเรียน              
มีความพึงพอใจ                  
ต่อการสร้างสื่อ เอกสาร
ประกอบ การสอนใน
ระดับดี 

  

โครงการพัฒนางานแผนงาน
และโครงการ 
- การติดตามการใช้
งบประมาณตามแผนปฏิบัติ
การ 
- การน าเสนอผลการ
ด าเนินงาน 

/ งานแผนงานและ
โครงการมีการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ 
และติดตามผลการ
ด าเนินการอย่างเป็น
ระบบ 

  

งานส านักงานเลขานุการ 
- การประชุมคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน 

/ -การประชุม
คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนอย่างน้อยเดือน
ละ ๓ ครั้ง  
-คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการ 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/ตรวจสอบ 
(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
   โรงเรียนให้เกิด

ประสิทธภิาพ 
  

งานส านักงานเลขานุการ 
- การประชุมครูและบุคลากร
โรงเรียน 

/ -มีการประชุมครูและ
บุคลากรโรงเรียนอย่าง
น้อยเดือนละ ๒ ครั้ง 
ครูและบุคลากรโรงเรียน
มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการโรงเรียนให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

  

งานส านักงานเลขานุการ 
-การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

/ -มีการประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างน้อยภาคเรียนละ 
๑ ครั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการโรงเรียนให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

  

โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีการบริหารงาน
บุคคล  
  - ระบบส่ง SMS ผู้ปกครอง
และบุคลากร 
 

/ - ครแูละบคุลากร    
มีข้อมูลประวัติ ข้อมูล
การไปราชการ การลา 
การมาปฏิบัติงาน 
- พัฒนาระบบการส่ง 
SMS ครู บุคลากร และ
ผู้ปกครอง ได้รับข้อมูล 

  

โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีการบริหารงาน
บุคคล  
- ท าบัตรประจ าตัวนักเรียน
ใหม่ ม.1, ม.4 

/ -นักเรียน ม.1 และ ม.4 
มีบัตร Electronic 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/ตรวจสอบ 
(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
 งานจัดซื้อ จัดจ้าง 

วัสดุ อุปกรณ์ส านักงาน
บุคคล 

/ วัสดุ อุปกรณ์ใน
ส านักงานเพียงพอ    
เพื่อความเป็นระบบมี
ระเบียบ สะดวกและ
คล่องตัวในการท างาน 

/ ครูและบุคลากร
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพเกิด
ประสิทธิผลมคีวาม
สะดวกและรวดเร็ว 

โครงการเสริมสร้าง  
ขวัญก าลังใจครู บุคลากร 
เช่น การเกิด เจ็บป่วย ตาย 
และแสดงความยินดี การได้
บรรจุแต่งต้ัง 
 

/ ครูและบุคลากรทุกคน 
ได้รับการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และ 
ขวัญก าลังใจ 
 

  

กิจกรรมมุทิตาจิต               
ผู้เกษียณอายุราชการ 
 

/ ครู บุคลากร นกัเรียน
ทุกคนได้ร่วมกจิกรรม
แสดงมุทิตาจิตแก่ผู้
เกษียณอายุราชการด้วย
ความรักและผกูพัน 

  

โครงการพัฒนางานอนามัย 
- ยาและเวชภัณฑ์ 
- วัสด-ุอุปกรณง์านเกี่ยวกับ
งานอนามัย 
- ค่าตอบแทนแพทย์ตรวจ
สุขภาพตามโอกาสต่าง ๆ 

/ 1. ให้ความรูแ้ละตรวจ
สุขภาพแก่ คณะครู 
นักเรียน และบุคลากร 
อย่างน้อย ภาคเรียนละ 
1 ครั้ง 
2. มียาและเวชภัณฑ์ที่มี
คุณภาพและเพียงพอ
ส าหรับให้บริการ 

  

โครงการพัฒนาระบบ  
งานประชาสัมพันธ์ 
- พัฒนางานประชาสัมพันธ์ 
- จดัท าหนังสือทูลเกล้า 
- จัดท าแผ่นพับโรงเรียน 

/ ครู นักเรียน บคุลากร 
ผู้ปกครอง  และ
หน่วยงานภายนอก 
ได้รับข่าวประชาสัมพันธ์
ที่รวดเร็วและมีความ 
พึงพอใจระดับมาก 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/ตรวจสอบ 
(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
 งานจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ 

อุปกรณ์ ครุภณัฑ์  
กลุ่มบริหารทั่วไป 
- วัสด-ุครุภัณฑ์ส านักงานทุก
ประเภท 

/ มีวัสด-ุอุปกรณค์รุภัณฑ์
เพียงพอส าหรับใช้ใน
ส านักงาน 
 
 

  

งานเครือข่ายผู้ปกครอง 
กิจกรรม/งาน 
- ประชุมเครือข่าย   
  ผู้ปกครอง  
 

/ โรงเรียนมีเครือข่าย
ผู้ปกครองร่วมสนับสนุน
การด าเนินงาน  
- เครือข่ายผู้ปกครอง 
ร้อยละ ๘0 ให้ความ
ร่วมมือในการเนินงาน 

  

งานจัดซื้อ วัสด-ุอุปกรณ์/
ครุภัณฑ์  กลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียนและหอพัก 
- งานส่งเสริมระเบียบวินัย 
- งานส่งเสริมคณุธรรม 
- งานต่อต้านยาเสพติด 
- งานระบบดูแล 
- งานส่งเสริม 
  ประชาธิปไตย 
- งานเครือข่าย 
  ผู้ปกครอง 
- งานสัมพันธ์ชุมชน 

/ - การพัฒนาส านักงาน
และโครงการ งาน 
กิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียนมี
ความสะดวกในการ
ด าเนินงานเกิด
ประสิทธิภาพสูง 
 

  

โครงการพัฒนาบุคลากร
หอพัก 
- การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

 ร้อยละ 100 ของ ครู 
ผู้ปกครองหอพักทุกคน
ได้เข้าร่วมโครงการ 

  

โครงการรับนักเรียนและ 
ส ามะโนผู้เรียน 
- สังเกตการณส์อบนักเรียน
ชั้น ม.๑ รอบแรก ณ สนาม
สอบที่เป็นเขตพื้นที่บริการ 
- ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มี
สิทธิ์สอบชั้น ม.๑ และ ม.๔ 
รอบสอง 

  / - ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนทีส่อบ
คัดเลือกได้ตัวจริงใน
ระดับชั้น ม.๑ และ
ชั้น ม.๔ มารายงาน
ตัวเพื่อศึกษาต่อ 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/ตรวจสอบ 
(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
 - ส่งจดหมายแจ้งถึงนักเรียนที่

สอบผ่านรอบแรกให้มาสอบ
รอบสอง 

   - โรงเรียนได้รับ
นักเรียนทีผ่่านการ
สอบคัดเลือกเข้า 
ศึกษาต่อในระดับช้ัน 
ม.๑ และ ม.๔  

- จัดสอบรอบสอง ชั้น ม.๑ 
และ ม.๔ 
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า
เรียนช้ัน ม.๑ และ ม.๔ 
- ส่งจดหมายแจ้งถึง 
นักเรียนทีส่อบได้ตัวจริง 
ให้มายืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน 
- ยืนยันสทิธิ์การเข้าเรียน 
ชั้น ม.๑ และ ม.๔ 
- รายงานตัว ยืนยันสิทธิ์และ
ท าสัญญารับทนุการศึกษา
ของนักเรียน ชั้น ม.๑ และ 
ม.๔ 

   ตรงตามวัตถุประสงค์
การจัดต้ังโรงเรียน 

งานจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์  
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน   
การสอนวิทยาศาสตร ์
 

  / นักเรียนและคร ู
มีวัสดุ อุปกรณ ์           
ที่เพียงพอต่อการ
น ามาใช้ส าหรับการ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน นักเรยีน
เกิดการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรและ
เนื้อหาวิชา โดยมีสื่อ
และวัสด ุอุปกรณ์
ประกอบ การเรียน
การสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/ตรวจสอบ 
(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
 งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์

ครุภัณฑ์สาขาฟิสิกส ์
  / ครูและนักเรียนมีสื่อ 

วัสดุ อุปกรณ์ใช้ใน
การจัดการเรียนการ
สอนอย่างพอเพียง
และมีประสทิธิภาพ 

งานจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ ์
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนสาขาชีววิทยา 
 

  / ครูและนักเรียน 
มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ใช้
ในการจัดการเรียน
การสอนอย่าง
พอเพียงและ 
มีประสิทธิภาพ 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง วัสด-ุ
อุปกรณ์ เพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

  / ครูและนักเรียน มีสื่อ 
วัสดุ อุปกรณ์ใช้ใน 
การจัดการเรียนการ
สอนอย่างพอเพียง
และมีประสทิธิภาพ 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ 
อุปกรณ์ เพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ 
- ทัศนศิลป ์
- ดนตร ี
- นาฏศิลป ์

  / ครูและนักเรียน มีสื่อ 
วัสดุ อุปกรณ์ใช้ใน 
การจัดการเรียนการ
สอนอย่างพอเพียง
และมีประสทิธิภาพ 
 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ 
อุปกรณ์ เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต ์

  / ครูและนักเรียน 
มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ใช้
ในการจัดการเรียน
การสอนอย่าง
พอเพียงและมี
ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 



106 
 

 

 

รายงานผลการประเมินตนเอง | ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/ตรวจสอบ 
(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
 งานจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ 

อุปกรณ์ เพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนการงาน
อาชีพ (คหกรรม วิศวกรรม, 
งานเกษตร) 

  / ครูและนักเรียน 
มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ที่จ าเป็น
เพียงพอและ 
อ านวยความสะดวก 
ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนอย่าง
พอเพียงและ 
มีประสิทธิภาพ 

งานจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ เพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

  / ครูและนักเรียน 
มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ ์
ใช้ในการจัดการเรียน 
การสอนอย่าง
พอเพียงและมี
ประสิทธิภาพ 

งานจดัซื้อวัสดุ อุปกรณ์  
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน 
การสอนแนะแนว 

  / ครูและนักเรียน 
มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์  
ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนอย่าง
พอเพียงและ 
มีประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนาระบบบริหาร
งบประมาณ 
- กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
กลุ่มบริหารงบประมาณ 
- กิจกรรมติดตามผลการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริหาร
งบประมาณ 
- กิจกรรมจัดท าข้อมูล
สารสนเทศเพือ่สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

  / กลุ่มบริหาร
งบประมาณมีระบบ
บริหารงาน 
ในระดับดีขึ้นไป 

งานจัดซื้อวัสดุผลิตสื่อการ
เรียนการสอน 
- กระดาษ  

  / ครูและนักเรียน              
มีวัสดุผลิตสื่อการ
เรียนการสอนอย่าง 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/ตรวจสอบ 
(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
 - หมึกเครื่องส าเนาเอกสาร    เพียงพอบความ

ต้องการ 
โครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญดูแล
ระบบบริหารงบประมาณ 

  / บุคลากรกลุ่มบริหาร
งบประมาณ 
เจ้าหน้าที่การเงิน 
เจ้าหน้าที่พัสดุและ
เจ้าหน้าที่บัญชี
สามารถปฏิบัติงาน
ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ถูกต้อง 

งานจัดซื้อ วัสด-ุครุภัณฑ ์
กลุ่มบริหารงบประมาณ 

  / บุคลากรกลุ่มบริหาร
งบประมาณมีวัสดุ 
ครุภัณฑ์ เพื่อการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอและคุ้มค่า 

โครงการพัฒนางานแผนงาน
และโครงการ 
- การรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๒  
- การติดตามการใช้
งบประมาณตามแผนปฏิบัติ
การ 
- การน าเสนอผลการ
ด าเนินงาน 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การใช้โปรแกรมแผนงาน
การเงิน พัสดุ  
- การจัดท าค าขอตั้ง
งบประมาณ 

  / โรงเรียนมีการจัดท า
แผนกลยทุธ์และ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่มีความ
สอดคล้องแผน
ยุทธศาสตร์ของ
ส านักบริหาร งาน
ความเป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร์ศึกษา 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/ตรวจสอบ 
(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
 โครงการเสริมสร้างขวัญ

ก าลังใจครูและบุคลากร 
- กิจกรรมเสริมสร้างขวัญ
ก าลังใจ นักเรยีน ครู และ
บุคลากร เช่น การเกิด 
เจ็บป่วย ตาย และแสดง
ความยินดีการได้บรรจุแต่งตั้ง 
- กิจกรรมเสริมสร้างวินัยและ
จรรยาบรรณครู 
- กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้สู่ 
เครื่องราชย์ 

  / ครูและบุคลากร ร้อย
ละ ๑๐๐ ได้รบัอบรม
พัฒนาให้ความรู้และ
มีขวัญก าลังใจดีเยี่ยม
ในการปฏิบัติงาน 

โครงการประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน ม.๑ – ม.๖   
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ 

  / ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้ปกครองเข้าร่วม
การประชุม 

โครงการพัฒนางานเครือข่าย
ผู้ปกครอง 
- จัดประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครองระดับโรงเรียน 
- เลือกเครือข่ายผู้ปกครอง 
- จัดประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครอง พ.ศ.๒๕๖๓ 

  / ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้ปกครองเข้าร่วม
การประชุม 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ 
อุปกรณ์ และครุภัณฑ์  
งานกิจการนักเรียน 
 

  / วัสด-ุอุปกรณ์/
ครุภัณฑ์ ส านกังาน
ใช้ในการท างานและ
อ านวยความสะดวก
แก่นักเรียนและ
ผู้ปฏิบัติงาน การ
พัฒนาส านักงานและ
โครงการ งาน 
กิจกรรมต่าง ๆ ของ
กลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียนมีความ
สะดวก 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/ตรวจสอบ 
(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
     ในการด าเนินงานเกิด

ประสิทธิภาพสูง 
งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
ครุภัณฑ ์งานหอพัก 
 - จัดซื้อวัสดุส านักงานกลุ่ม
งานกิจการหอพัก 
 - จัดซื้อวัสดุส านักงานแต่ละ
หอพัก 
 - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท า
ความสะอาดหอพัก 

  / ร้อยละ ๑๐๐  
ของครูหอพักและ
นักเรียนมวัีสดุ
อุปกรณ์ส านักงาน 
ครุภัณฑ์ใช้อย่าง
เพียงพอ 

โครงการพัฒนาระบบการ
บริการและสวสัดิการ 
- วัสดุ อุปกรณ ์ส าหรับการ
บริการ 
- ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 

/ ร้อยละ ๙๐ ของ
ผู้รับบริการมีความ 
พึงพอใจต่อการพัฒนา
ระบบการบริการและ
สวัสดิการอยู่ในระดับ
มากขึ้นไป 

/ ร้อยละ ๙๐ ของ
ผู้รับบริการมีความ 
พึงพอใจต่อการ
พัฒนาระบบการ
บริการและสวสัดิการ
อยู่ในระดับมากขึ้น
ไป 

โครงการพัฒนางาน
ยานพาหนะ 
- น้ ามันประจ าเดือน 
- จัดจ้างซ่อมบ ารุง 
 

/ ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้รับบริการมีความ 
พึงพอใจต่องาน
ยานพาหนะอยู่ในระดับ
มากขึ้นไป 

/ ร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้รับบริการ มีความ
พึงพอใจต่องาน
ยานพาหนะ อยู่ใน
ระดับมากขึ้นไป 

โครงการพัฒนางาน 
โสตทัศนศึกษา 
- วัสด-ุอุปกรณ ์
- จัดซื้อกล้องถ่ายรูป 
- ไมโครโฟน 
- Projector พร้อมขาต้ัง 
- ฮาร์ดดิสก ์
- ไมโครโฟนไรส้าย 

  / ร้อยละ ๙๐ ของ
ผู้รับบริการมีความ 
พึงพอใจต่อการรับ
บริการจากงาน 
โสตทัศนศึกษา 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/ตรวจสอบ 
(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
 โครงการพัฒนางาน

ประชาสัมพันธ์ 
- พัฒนางานประชาสัมพันธ์ 
- จัดท าปฏิทิน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

  / ร้อยละ ๙๐ ของ
ผู้รับบริการมีความ 
พึงพอใจต่องาน
ประชาสัมพันธ์ 
ระดับมากขึ้นไป 

โครงการพัฒนางาน
สาธารณูปโภคภายใน
โรงเรียน 
- ซ่อมบ ารุงระบบ
สาธารณูปโภค 
  ระบบประปา/ไฟฟ้า 
- จัดซื้อระบบสาธารณูปโภค 
- ซ่อมบ ารุง
เครื่องปรับอากาศ 
- จัดซื้อสารเคมีบ าบัดน้ า 

  / ร้อยละ ๙๐ ของ
ผู้รับบริการมีความ 
พึงพอใจต่องาน
พัฒนางาน
สาธารณูปโภค 
ภายในโรงเรียน 
อยู่ในระดับมากขึ้นไป 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภณัฑ์  
กลุ่มบริหารทั่วไป 
 

  / ร้อยละ ๙๐ ของครู
และบุคลากรในกลุ่ม
บริหารทั่วไปมีความ
พึงพอใจและมีวัสดุ 
อุปกรณ์พร้อมที่จะ
ปฏิบัติงาน 

โครงการปรับปรุงและพัฒนา
ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 
ระบบสาธารณูปโภค และสิ่ง
อ านวยความสะดวกภายใน
โรงเรียน 
- ปรับปรุงห้องน้ า  
- ปรับปรุงคอสะพานทางเข้า
ประตู ๒ 
- ทาสีภายนอกหอพัก 
- ปรับปรุงอาคารศูนย์กีฬา 

  / ร้อยละ ๙๐ ของ
ผู้รับบริการมีความ 
พึงพอใจ ต่อการ
ปรับปรุงและพัฒนา
สภาพ แวดล้อม
ภายในโรงเรียนเพื่อ
รองรับการจัดงาน 
TJ-SSF 2020 

  



111 
 

 

 

รายงานผลการประเมินตนเอง | ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/ตรวจสอบ 
(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
3. 
ด าเนนิการ
พฒันา
วิชาการที่
เนน้
คุณภาพ
ของผู้เรียน
รอบด้าน
ตาม
หลักสูตร
สถานศกึษา
และทุก
กลุ่ม 
เป้าหมาย 

โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางด้านวิชาการ 
- งานศิลปหัตถกรรมในฐานะ
ศูนย์การจัดการแข่งขัน 
-  เตรียมความพร้อมของ
นักเรียน เพ่ือทดสอบ
ระดับชาต ิ(ม.3 และ ม.6) 
-  กิจกรรมส่งเสริมความเป็น
เลิศจากหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ 
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านวิชาการกับโรงเรียน 
คู่พัฒนา ณ ประเทศญี่ปุ่น 

/ นักเรียนโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ตรัง                 
มีความรู้ ประสบการณ์
จากการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 

  

 โครงการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการด้านวิชาการ 
(กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์) 
-  งานพัฒนาหลักสูตรและ
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
ฉบับย่อ 
-  งานคัดเลือกและปรับปรุง
ข้อสอบ 
-  งานจัดท าขอ้สอบและ
ตรวจข้อสอบ ม.1 
-  งานพัฒนาการจัด           
การเรียนรู ้

/ - ครผูู้สอนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้มีหลักสูตร
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค 
- ครูทุกคนมีแผนการ
จัดการเรียนรู้ครบทุก
รายวิชา 
- โรงเรียนมีข้อสอบ
วัดผลกลางภาคเรียน 
และปลายภาคเรียนครบ
ทุกรายวิชา 
-โรงเรียนมีข้อสอบและ
ด าเนินการ 
- ตรวจข้อสอบในการ
คัดเลือกนักเรียน  ม.๑ 

/ - ครผูู้สอนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้มี
หลักสูตรโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
- ครูทุกคนมีแผนการ
จัดการเรียนรู้ครบ 
ทุกรายวิชา 
- โรงเรียนมีข้อสอบ
วัดผลกลางภาคเรียน 
และปลายภาคเรียน
ครบทุกรายวิชา 
-โรงเรียนมีข้อสอบ
และด าเนินการ 
- ตรวจข้อสอบใน
การคัดเลือกนักเรียน 
ม.๑ 
- ร้อยละ ๘๐ ของ
ครูผู้สอนทุกกลุ่ม
สาระ 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/ตรวจสอบ 
(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
     มีหลักสูตรโรงเรียน

วิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
ที่มีคุณภาพ 

โครงการท าวิจัยสถาบัน
ร่วมกับคณะศกึษาศาสตร์ 
สาขาบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานคินทร ์

/    

โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี 
วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อการจัด             
การเรียนรู ้
 

/ โรงเรียนมีสื่ออุปกรณ์
การสอนประจ า
ห้องเรยีนเพียงพอกับ
ความต้องการของครู
และผู้เรียน 

  

โครงการความร่วมมือด้าน
วิชาการกับมหาวิทยาลัย 
พี่เลี้ยง 
กิจกรรม 
-  การด าเนินการสอบของ
นักเรียน ช้ัน ม.4 รอบสอง 
-  การเชิญอาจารย์
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงมาเป็น
วิทยากรมาบรรยายให้ความรู ้
สร้างแรงกระตุ้นด้านวิชาการ 
-  การเชิญคณะอาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงร่วม
วางแผนเตรียมงาน TJ 
- โครงการความร่วมมือด้าน
วิชาการกับมหาวิทยาลัย 
พี่เลีย้ง (ต่อ) 
- นักเรียนท าวิจัยร่วมกับ
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 
- ครูท าวิจัยร่วมกับ
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 

/ -ร้อยละ ๙๐ ของครูที่เข้า
ร่วมโครงการมีความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 
พี่เลี้ยง การวางแผน
ด าเนินความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงใน
ด้านการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการชี้แนะ ให้ความรู้ 
ตรวจสอบในการคัดเลือก
และปรับปรุงข้อสอบ 
กลางภาค ปลายภาค 
-  เป็นผู้ด าเนินการ
เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่4 รอบ
สอง จ านวน 144 คน 

/ - ร้อยละ ๙๐ ของครู
ที่เข้าร่วมโครงการมี
ความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัย 
พี่เลี้ยงในด้านการเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในการ
ชี้แนะ ให้ความรู้ 
ตรวจสอบในการ
คัดเลือกและปรับปรุง
ข้อสอบกลางภาค  
ปลายภาค 
- เป็นผู้ด าเนินการ
เกี่ยวกับการสอบ
คัดเลือกของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
รอบสอง จ านวน 
๑๔๔ คน 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/ตรวจสอบ 
(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
 โครงการส่งเสริมความเป็น

เลิศ สาขาเคม ี
- สมัครเข้าร่วมแข่งขัน 
- เตรียมความพร้อมนักเรียน 
(สอนเสริม) 
- พานักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขัน 

/ นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์สาขา
เคมี  
สู่ความเป็นเลิศ 

  

โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศ สาขาชีววิทยา 
- สมัครเข้าร่วมแข่งขัน 
- เตรียมความพร้อมนักเรียน 
(สอนเสริม) 
- พานักเรียนเข้าร่วมการ 

/ นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์สาขา
ชีววิทยาสู่ความเป็นเลิศ 

  

โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศ สาขาฟิสิกส์ 
- สมัครเข้าร่วมแข่งขัน 
- เตรียมความพร้อมนักเรียน 
(สอนเสริม) 
- พานักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขัน 
- กิจกรรมฟิสิกส์ 
สับประยุทธ์ 

/ ๑. นักเรียนทกุคนได้รับ
การส่งเสริม พฒันา
ศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ 
สู่ความเป็นเลิศ 
๒. ร้อยละ 60 ของ
นักเรียนทีเ่ข้าร่วมการ
แข่งขันได้รับรางวัล 

  

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์   
ม.ต้น 
- วิเคราะห์ข้อสอบ  
O-net ม.3  
- สอบ Pretest O-net 
ม.3  
- เตรียมความพร้อมในการ 
สอบ O-net (สอนเสริม) ม.3  
- สอบ Posttest O-net ม.3 

/ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา   
ปีที่ 3 ได้รับการพัฒนา
ความรู้สาขาฟิสิกส์  
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านผู้เรียน 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/ตรวจสอบ 
(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
 โครงการส่งเสริมความเป็น

เลิศด้านดาราศาสตร์ 
- สมัครเข้าร่วมแข่งขัน 
- เตรียมความพร้อมนักเรียน 
(สอนเสริม) 
- พานักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขัน 

/ นักเรียนทกุคนได้รับการ
ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ
ด้านดาราศาสตร์ สู ่
ความเป็นเลิศ 

  

ค่ายวิชาการ ม.1 กลุ่ม 1 
- ส ารวจแหล่งเรียนรู ้
- จัดซื้อวัสดุ อปุกรณ์ 
- จัดกิจกรรมค่าย 
- สรุปผลการจดักิจกรรม 

/ นักเรียนร้อยละ 100 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย
วิชาการ และจัดท า 
mini project  จ านวน 
16 ชิ้นงานของนักเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการค่าย
วิชาการทุกกลุ่ม            
มีผลการประเมินใน
ระดับดีขึ้นไป 

  

โครงการความร่วมมือด้าน
วิชาการกับมหาวิทยาลัย 
พี่เลี้ยง 
-  การด าเนินการสอบของ
นักเรียน ช้ัน ม.๔ รอบสอง 
- การเชิญอาจารย์
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงมาเป็น
วิทยากรมาบรรยายให้ความรู ้
สร้างแรงกระตุ้นด้านวิชาการ 
- การเชิญคณะอาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงร่วม
วางแผนเตรียมงาน TJ 

  / - ร้อยละ ๙๐ ของคร ู
ที่เข้าร่วมโครงการ 
ความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัย 
พี่เลี้ยงในด้านการเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในการ
ชี้แนะ ให้ความรู้ 
ตรวจสอบ 
ในการคัดเลือกและ
ปรับปรุงข้อสอบ 
กลางภาค ปลายภาค 
- เป็นผู้ด าเนินการ
เกี่ยวกับการสอบ
คัดเลือกของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
รอบสองจ านวน 
 ๑๔๔ คน 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/ตรวจสอบ 
(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
     - ครูได้รับความรู้และ

ประสบการณ์ในด้าน
การคัดเลือกข้อสอบ 
- การด าเนินการจัด
สอบคัดเลือกของ
นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่๔ 
เป็นไปตาม
ข้อก าหนด 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กลุ่มบริหาร
วิชาการ 
- การส่งเสริมการสอน 
- คลินิกวิชาการ 
- ส่งเสรมินักเรยีนเข้าร่วม
แข่งขันของทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

  / - ร้อยละ ๗๐ ของ
นักเรียนระดับชั้น  
ม.๑ – ม.๖ มีระดับ
ผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียนไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 
ของผู้เรียน 
- นักเรียนมรีะดับ 
ผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 

โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการกับโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์และโรงเรียน
ก าเนิดวิทย์ 
- การคัดเลือกและปรับปรุง
ข้อสอบ  
- การจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ฉบับย่อ 
- โรงเรียนศูนยข์ยายผลองค์
ความรู้ทางวิชาการและวิธี
จัดการเรียนการสอน จ านวน 
๑๐ โรงเรียน 
- การพัฒนาหลักสูตรและ
การวัดผลประเมินผลใน
ระดับชั้น ม.ต้น 
- การฟังบรรยายจาก
นักวิทยาศาสตร์ชาว 

  / - ครผูู้สอนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้มี
หลักสูตรโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
- ครูทุกคนมีแผนการ
จัดการเรียนรู้ครบ 
ทุกรายวิชา 
- โรงเรียนมีข้อสอบ
วัดผลกลางภาคเรียน
และปลายภาคเรียน
ครบทุกรายวิชา 
- ร้อยละ ๙๐ ของคร ู
ที่เข้าร่วมการพัฒนา
หลักสูตรและการ
วัดผลประเมินผลใน
ระดับม.ต้น 
 



116 
 

 

 

รายงานผลการประเมินตนเอง | ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/ตรวจสอบ 
(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
 ต่างประเทศจาก โรงเรียน

ก าเนิดวิทย์ 
   - ร้อยละ ๘๐ ครูเข้า

ร่วมโครงการการ
อบรมจากวิทยากร
จากโรงเรียน 
ก าเนิดวิทย์ 

โครงการยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนตามอุดมการณ์และ
เป้าหมายกลุ่มสาระการ
เรยีนรู้คณิตศาสตร์ 
- กิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนทางด้านคณิตศาสตร์  
 

  / - นักเรียนระดับช้ัน
มัธยม ศึกษาตอนต้น 
จ านวน ๑๒๐ คน 
และนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย จ านวน  
๒๐๐ คน ได้รบัการ
จัดกิจกรรมการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ 

    พัฒนาศักยภาพ
นักเรียนทาง 
ด้านคณิตศาสตร ์
- นักเรียนทีเ่ข้าร่วม 
กิจกรรม ได้รับ
ความรู้  
และทักษะ
กระบวนการ 
ทางด้านคณิตศาสตร ์
- นักเรียนมคีวาม 
พึงพอใจในการจัด
กิจกรรมอยู่ในระดับ 
ดีขึ้นไป 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการ (กิจกรรมสอน
เสริมวิชาโลกและดารา
ศาสตร์) 

  / นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
มีผลสัมฤทธิ ์ในการ
เรียนสาขาโลกและ
ดาราศาสตร์สูงขึ้น 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/ตรวจสอบ 
(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
 โครงการส่งเสริมความเป็น

เลิศทางวิชาการ ด้านดนตรี 
  / -นักเรียนกลุ่มสนใจ 

ทางด้านดนตรี มีการ
แสดงความสามารถ
ของนักเรียนกลุ่ม
สนใจในกิจกรรมต่าง 
ๆของโรงเรียนร้อย
ละ ๗๐  
-นักเรียนมคีวามเป็น
เลิศทางด้านทฤษฎี
และปฏิบัติและมี
สุนทรียภาพทางด้าน
ดนตร ี

โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ ด้าน
นาฏศิลป์ 
 

  / -นักเรียนกลุม่สนใจ
ทางด้านนาฏศิลป์ มี
การแสดงวาม
สามารถของนักเรียน
กลุ่มสนใจในกจิกรรม
ต่าง ๆของโรงเรียน
ร้อยละ ๗๐  
-นักเรียนมคีวามเป็น
เลิศทางด้านทฤษฎี
และปฏิบัติและมี
สุนทรียภาพทางด้าน
นาฏศิลป์ 

โครงการเตรียมการประชุม
วิชาการ Thailand-Japan 
Student Science Fair 
2020 (TJ-SSF 2020) 

  / ครูและบุคลากรทุก
คนในโรงเรียนมีการ
เตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับการจัด
งานประชุมวิชาการ 
TJ-SSF 2020 

  



118 
 

 

 

รายงานผลการประเมินตนเอง | ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/ตรวจสอบ 
(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
4. พฒันา
ครูและ
บคุลากรให้
มีความ
เชี่ยวชาญ
ทางวิชาชพี 

โครงการพัฒนาศักยภาพครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์
- จัดกิจกรรม PLC กลุ่ม
คณิตศาสตร ์
- การสนับสนนุให้มีจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Teaching 
&Learning 
-  การสนับสนนุให้มีการ
สร้างสื่อ นวัตกรรมหรือจัด
อบรม เพื่อการจัดการเรียนรู้ 
เช่น  Google Apps For 
Education หรืออื่น ๆ 
เป็นต้น 

/ ครูผู้สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้คณติศาสตร์ 
มีความรู้ความสามารถ 
ในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน สร้างและพัฒนา
สื่อ นวัตกรรม หรือ
งานวิจัยในช้ันเรียน 

  

โครงการพัฒนาศักยภาพครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
- เพิ่มศักยภาพการจัดการ
เรียนรู้ ด้วย Active –
Learning 
(พัฒนาครู  Active –
Teaching และพัฒนา
นักเรียน  Active –
Learning) 

/ - ครผูู้สอนมีความรู้
ความสามารถในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบ Active –
Teaching 
- นักเรียนความรู้
ความสามารถในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบ Active –Learning 

  

โครงการพัฒนาศักยภาพครู 
กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
-  ผลิตสื่อการเรียนการสอน
คนละ 1 ชิ้น 
-  จัดท าแผนการการเรียนรู้
คนละ 1 รายวิชา 
 

/ ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
ได้รับผลลัพธ์ ความรู้
เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถ 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/ตรวจสอบ 
(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
 -  จัดท าวิจัยในชั้นเรียนคน

ละ 1 เรื่อง 
    

พัฒนาศักยภาพครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ 

/ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะได้พัฒนาศักยภาพ
พัฒนาความรู้
ความสามารถ เทคนิค 
การสอน ในแบบต่าง ๆ
ของทางด้าน ทัศนศิลป์ 
ดนตรีและนาฏศิลป์มาใช้
ในจัดการเรียนการสอน 
ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

  

โครงการพัฒนาศักยภาพครู
กลุ่มสาระสุขศกึษาและ 
พลศึกษา 

/ 1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพลศึกษามี
ความรู้ความสามารถใน
การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
2. ครกูลุ่มสาระสุขศึกษา
และพลศึกษามีความรู้
ความสามารถในการสร้าง
และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
หรืองานวิจัยในชั้นเรียน 

  

โครงการพัฒนาศักยภาพครู
กลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี
-  กิจกรรม PLC ครกูลุ่ม
สาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี
-  อบรมเชิงความรู้ด้าน 
ไอซีทีและหุ่นยนต ์

/ ๑. ครูกลุ่มสาระการงาน
อาชีพได้รับการพัฒนา
ร้อยละ ๑๐๐ มีความรู้
ความสามารถในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๒. ครูมีความรู้
ความสามารถในการ
สร้างและพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม หรืองานวิจัย
ในชั้นเรียน 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/ตรวจสอบ 
(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
 โครงการพัฒนาศักยภาพครู

ด้านภาษาต่างประเทศ 
-  กิจกรรมการสอบ CEFR 
-  กิจกรรมการสอบ TOFEL 

/ -ครูและบุคลากรได้รับ
การทดสอบ
ภาษาอังกฤษ 
-ครูและบุคลากรมี
ความรู้ในวิชา
ภาษาอังกฤษ 

  

โครงการพัฒนาบุคลากร 
- กิจกรรมการประชุม อบรม 
สัมมนาของครแูละบุคลากร 
- กิจกรรมส่งเสริมบุคลากร
ด้านวิทยฐานะ 
- กิจกรรมการพัฒนาเพื่อ
ยกระดับวิทยฐานะของครู
และบุคลากร     

/ ครูและบุคลากรโรงเรียน
ทุกคนผ่านการพัฒนา
ตนเอง มีประสิทธิภาพ          
ในการจดัการเรียนการ
สอน และการท างาน
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

  

โครงการพัฒนาศักยภาพครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

  / - ครูทุกคนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๕๐ มีการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active 
Teaching 
&Learning 
- ครูทุกคนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๕๐  
- มีการสร้างสื่อ 
นวัตกรรมหรือวิจัย
ในชั้นเรียน 
อย่างน้อย ๑ ชิ้น 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/ตรวจสอบ 
(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
 โครงการพัฒนาครูและ

บุคลากรทางดา้นการจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร ์

  / ครูและบุคลากรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ทุกคน 
มีความรู้
ความสามารถด้าน
การจัดการเรียน 
การสอน
วิทยาศาสตร ์

โครงการพัฒนาศักยภาพ 
ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและ 
พลศึกษา 
 

  / ครูกลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพลศึกษา
จ านวน ๓ คนได้รับ
ความรูจ้ากการเข้า
ร่วมอบรม สามารถ
น ามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

โครงการพัฒนาภาษาเพ่ือ
การสื่อสารส าหรับครูและ
บุคลากรโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ตรัง 

  / ครูและบุคลากร 
สามารถสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษในการ
ปฏิบัติงานและใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

โครงการพัฒนาครูกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ
ด้านสื่อการเรียนรู้ 

  / ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
จ านวน ๑๐ คน  
มีสื่อเทคโนโลยีการ
เรียนการสอนอย่าง
น้อยคนละ ๑ ชิ้นที่มี
คุณภาพส าหรับใช้ใน
การจัดการเรียนการ
สอน 

โครงการพัฒนาบุคลากร 
 

  / ร้อยละ ๑๐๐ ของครู
และบุคลากร
โรงเรียนทุกคนผ่าน
การพัฒนาตนเอง มี 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/ตรวจสอบ 
(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
     ประสิทธิภาพในการ

จัดการเรียนการสอน 
และการท างานเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

โครงการอบรมการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือสร้างและ
พัฒนานวัตกรรมด้านการ
เรียนการสอน 

  / ครูมีนวัตกรรมและ
น าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับ
วิทยฐานะของครูและ
บุคลากร 
 

/ ร้อยละ ๖๐ ของครูและ
บุคลากรที่สนใจเข้าร่วม
โครงการมีวิทยฐานะ
สูงขึ้น 

/ ร้อยละ ๖๐ ของครู
และบุคลากรทีส่นใจ
เข้าร่วมโครงการมี
วิทยฐานะสูงขึ้น 

โครงการกระบวนทัศน์
โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตด้วยกระบวนการ PLC 

/ ร้อยละ ๘๐ ของครูที่เข้า
ร่วมโครงการมีชุมชน
แห่งการเรียนรู้ PLC 

/ ร้อยละ ๘๐ ของครูที่
เข้าร่วมโครงการมี
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
PLC 

5. จัด
สภาพ 
แวดล้อม
ทาง
กายภาพ
และสังคมที่
เอื้อต่อการ
จัดการ
เรียนรู้อย่าง
มีคณุภาพ 

โครงการพัฒนาแหล่งเรียน          
รู้ กลุ่มสาระสังคมศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม 

/ ห้องสมุด และห้องเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมได้รับการปรับปรุง   
มีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จ าเป็น 
และเพียงพอต่อการ
ให้บริการแก่นกัเรียน
ที่มาใช้บริการ มีแหล่ง
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ เอ้ือ
ต่อการพัฒนานักเรียน
และการปฏิบัติงานของ
คร ู 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/ตรวจสอบ 
(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
 โครงการพัฒนาห้อง 

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
/ มีแหล่งเรียนรูท้ี่มี

คุณภาพ เอื้อต่อการ
พัฒนานักเรียนและการ
ปฏิบัติงานของครู  

  

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

/ นักเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตัวเอง รักการ เรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

/ - นักเรียนร้อยละ   
๙o มีนิสัยรักการ
อ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง
จากห้องสมุด  
- นักเรียนร้อยละ 
๙๐  
มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

โครงการพัฒนางานอาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อม 
- ซ่อมแซมบ ารงุอาคาร
สถานที ่
- จัดซื้อวัสดุอปุกรณ์ท าความ
สะอาด 
- ก าจัดปลวก 
- เหมาตัดหญ้าระจ าเดือน 
- เหมาท าความสะอาด
ประจ าเดือน 
- พัฒนาสภาพแวดล้อมหน้า
อาคารเรียน 1 

/ 1. มีวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์เพียงพอสภาพ
อาคารสถานที่อ านวย
ความสะดวกต่อครูและ
นักเรียน 
2. ผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจระดับมาก 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/ตรวจสอบ 
(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
 โครงการพัฒนางานศูนย์

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-  จัดซื้อ/ซ่อม/บ ารุงรักษา 
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ICT และ
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

/ อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ ICT 
ระบบเครือข่ายและ
อินเทอร์เน็ตของ
โรงเรียนสามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  

โครงการพัฒนางาน
ยานพาหนะ 
- น้ ามันประจ าเดือนและซ่อม
บ ารุง 

/ ผู้รับบริการจากระบบ
ยานพาหนะ                 
มีความพึงพอใจ 
ระดับมาก 
พนักงานขับรถท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
ดูแลยานพาหนะให้อยู่
ในสภาพดี พร้อมใช้งาน 

  

โครงการพัฒนาระบบการ
บริการและสวสัดิการ 
- วัสดุ อุปกรณ ์ส าหรับการ
บริการ 
- ต้อนรับคณะศึกษาด ู

/ ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจระดับมาก 

  

โครงการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคภายใน
โรงเรียน 
- ซ่อมบ ารุงระบบ
สาธารณูปโภค 
ระบบประปา/ไฟฟ้า 
- จัดซื้อระบบสาธารณูปโภค 
- ซ่อมบ ารุง
เครื่องปรับอากาศ 
- จัดซื้อสารเคมีบ าบัดน้ า 

/ -โรงเรียนมีระบบน้ าด่ืม
และระบบไฟฟ้าที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน 
-ผู้รับบริการทกุคน 
มีความพึงพอใจต่อการ
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคภายใน 
โรงเรียนระดับมาก 

/ ร้อยละ ๙๐ ของ
ผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจ  ต่องาน
พัฒนางาน
สาธารณูปโภค
ภายในโรงเรียน 
อยู่ในระดับมากขึ้นไป 

โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม 
และพัฒนาหอพัก 
 

  / ร้อยละ ๑๐๐ ของ
หอพักได้รับปรับปรุง
ซ่อมแซม และพัฒนา
หอพักดีขึ้น 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/ตรวจสอบ 
(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
 โครงการพัฒนางานอาคาร

สถานที่และสภาพแวดล้อม 
- ซ่อมแซมบ ารงุอาคาร
สถานที่ ภายในโรงเรียน  
- ซ่อมบ ารุง พัฒนาที่พัก
อาศัยของครูและบุคลากรใน
โรงเรียน 
- จัดซื้อวัสดุอปุกรณ์ท าความ
สะอาด 
- เหมาท าความสะอาด
ประจ าเดือน 
- ก าจัดปลวกภายในโรงเรียน 

  / ร้อยละ ๙๐ ของ
ผู้รับบริการมีความ 
พึงพอใจต่องาน
อาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 
อยู่ในระดับมาก 
 

โครงการรักษาความ
ปลอดภัยของบุคคลและ
ทรัพย์สินของโรงเรียน  
กิจกรรม/งาน 
- งานจัดป้ายรณรงค์ดูแล
รักษาความปลอดภัยในจุด
ต่าง ๆ 

/ โรงเรียนมีระบบรักษา
ความปลอดภัยที่มี
คุณภาพ รักษาความ
ปลอดภัยของบุคคลและ
ทรัพย์สินของโรงเรียน 

  

โครงการปรับปรุงพัฒนาที่พัก
อาศัยของครูและบุคลากรใน
โรงเรียน 
- ซ่อมบ ารุงบ้านพักนักการ 
ภารโรง 

/ โรงเรียนมีการพัฒนาที่
พักอาศัยของครูและ
บุคลากรให้มีคณุภาพ
เหมาะสม 

  

โครงการปรับปรุงพัฒนา  
อาคาร สถานที่ ภูมิทัศน์ 
สภาพแวดล้อม และระบบ
สาธารณูปโภค 

/ มีการปรับปรุงสภาพ
อาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ 
สภาพแวดล้อม และ
ระบบสาธารณูปโภค ให้
สามารถใช้งานได ้
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/ตรวจสอบ 
(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
 โครงการซ่อมบ ารุงและ

พัฒนาหอพักนักเรียน 
/ ร้อยละ100 ของหอพัก

ทุกหอได้รับการซ่อม
บ ารุง มีสภาพที่ดี 

  

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
กลุ่มสาระสุขศกึษาและ 
พลศึกษา  
- สร้างสนามกฬีาเปตอง  
จ านวน ๔ สนาม 

  / ครูและนักเรียนมี
แหล่งเรียนรู้ทีม่ี
คุณภาพ เหมาะสม
และเพียงพอต่อการ
จัดการเรียน 
การสอนและการ
ออกก าลังกาย 

โครงการพัฒนา 
ห้องคหกรรม (จัดซื้อเก้าอี ้
สแตนเลสหัวกลม จ านวน 
๕๐ ตัว) 

  / โรงเรียนมีห้องเรียน  
คหกรรมทีม่ีความ
พร้อม เอื้อต่อการจัด 
การเรียนการสอน 

โครงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการเกษตร 

  / โรงเรียนมี
ห้องปฏิบัติการ
เกษตร 
ที่มีความพร้อม เอ้ือ
ต่อจัดการเรียนการ
สอน 

โครงการพัฒนาห้องกลุ่ม
สาระภาษาต่างประเทศ 

  / ครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศมี
ครุภัณฑ์ที่มีคณุภาพ  
มีความสะดวกต่อ
การปฏิบัติงาน 

โครงการพัฒนางานอนามัย 
- ยาและเวชภัณฑ์ 
- วัสด-ุอุปกรณง์านอนามัย 
- ครุภัณฑ์ทางการแพทย ์
- ค่าตอบแทนแพทย์ตรวจ
สขุภาพ 

/ ร้อยละ ๙๐ ของ
ผู้รับบริการมีความ 
พึงพอใจต่องานพัฒนา
งานอนามัยอยู่ในระดับ
มากขึ้นไป 

/ ร้อยละ ๙๐ ของ
ผู้รับบริการมีความ 
พึงพอใจต่องาน
พัฒนางานอนามัยอยู่
ในระดับมากขึ้นไป 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/ตรวจสอบ 
(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
 โครงการรักษาความ

ปลอดภัยของบุคคลและ
ทรัพย์สินของโรงเรียน  
- งานจัดป้ายรณรงค์ดูแล
รักษาความปลอดภัยในจุด
ต่างๆ 

  / ร้อยละ ๙๐ ของ
ผู้รับบริการมีความ 
พึงพอใจในระบบการ
รักษาความปลอดภัย
ของโรงเรียนในระดับ
มากขึ้นไป 

6. 
จัดระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพื่อ
สนบัสนุน
การบริหาร
จัดการและ
การจดัการ
เรียนรู ้

โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี 
วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อการ
จัดการเรียนรู ้
 

/ โรงเรียนมีสื่ออุปกรณ์
การสอนประจ า
ห้องเรียนเพียงพอกับ
ความต้องการของครู
และผู้เรียน 

/ กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ทุกกลุ่มสาระมีสือ่
อุปกรณ์การสอน
ประจ าห้องเรียน
เพียงพอกับความ
ต้องการของครูและ
ผู้เรียน 

โครงการพัฒนางานศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-  จัดซื้อ/ซ่อม/บ ารุงรักษา 
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ICT และ
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
โครงการพัฒนางานศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ซ่อม/บ ารุง/รักษา ครุภัณฑ ์
อุปกรณ ์ICT ระบบเครือข่าย
และอินเทอร์เน็ต 
- พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

/ อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ ICT 
ระบบเครือข่ายและ
อินเทอร์เน็ตของ
โรงเรียนสามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

/ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์ต่อพ่วง 
ระบบเครือข่ายและ
อินเทอร์เน็ตสามารถ
ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ร้อยละ ๘๐ 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/ตรวจสอบ 
(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
 โครงการพัฒนางาน 

โสตทัศนศึกษา 
- จัดซื้อวัสดุ-อปุกรณ์ 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 

/ ผู้ใช้บริการ มีสือ่ วัสดุ 
อุปกรณ์อย่างพอเพียง 
และสามารถใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  

โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีการบริหารงาน
บุคคล  
   - ระบบส่ง SMS 
ผู้ปกครองและ บุคลากร  
(บันทึกสถิติที่เกี่ยวข้องกับ
นักเรียน ครู และ บุคลากร) 

  / - ครแูละบุคลากร มี
ข้อมูลประวัติ ข้อมูล
การไปราชการ การ
ลา การมาปฏิบัติงาน 
- พัฒนาระบบการส่ง 
SMS ครู บุคลากร 
และผู้ปกครอง 

 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/ตรวจสอบ 
(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
๑. จัดการ
เรียนรู้ผ่าน
การคิดและ
ปฏิบตัิจริง
และสามารถ
น าไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั
ได ้

โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางด้านวิชาการ 
- งานศิลปหัตถกรรมใน
ฐานะศูนย์การจัดการ
แข่งขัน 
-  เตรียมความพร้อมของ
นักเรียน เพ่ือทดสอบ
ระดับชาต ิ(ม.3 และ ม.6) 
-  กิจกรรมส่งเสริมความ
เป็นเลิศจากหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ 
- กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านวิชาการกับ
โรงเรียนคู่พัฒนา ณ 
ประเทศญี่ปุ่น 

/ นักเรียนโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ตรัง                 
มีความรู้ ประสบการณ์
จากการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 
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มาตรฐาน 
การศกึษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/ตรวจสอบ 
(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
 โครงการพัฒนาคุณภาพการ

เรียนการสอนคณิตศาสตร์
โดยใช้ภาษาอังกฤษร่วม 
-  จัดซื้อหนังสอื
คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ ที่
สอดคล้องกับการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ร่วม 
-  จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ
ร่วม 

/ นักเรียนมคีวามสามารถ 
ในการเรียน
คณิตศาสตร์โดยใช้
ภาษาอังกฤษ  
ในระดับดี      

  

โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศสาขาเคม ี
- สมัครเข้าร่วมแข่งขัน 
- เตรียมความพร้อม
นักเรียน (สอนเสริม) 
- พานักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขัน 

/ นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริม พัฒนา
ศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์สาขาเคมี 
สู่ความเป็นเลิศ 

  

โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศ สาขาชีววิทยา 
- สมัครเข้าร่วมแข่งขัน 
- เตรียมความพร้อม
นักเรียน (สอนเสริม) 
- พานักเรียนเข้าร่วมการ 
แข่งขัน 

/ นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริม พัฒนา
ศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์สาขา
ชีววิทยาสู่ความเป็นเลิศ 

  

โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศ สาขาฟิสิกส์ 
- สมัครเข้าร่วมแข่งขัน 
- เตรียมความพร้อม
นักเรียน (สอนเสริม) 
- พานักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขัน 
 

/ ๑. นักเรียนทกุคนได้รับ
การส่งเสริม พฒันา
ศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์สาขา
ฟิสิกส์ สู่ความเป็นเลิศ 
๒. ร้อยละ 60 ของ
นักเรียนทีเ่ข้าร่วมการ
แข่งขันได้รับรางวัล 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/ตรวจสอบ 
(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
 - กิจกรรมฟิสิกส์ 

สับประยุทธ์ 
    

โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศด้านภาษาไทย 
- กิจกรรมแข่งขันทักษะ 
  ทางภาษาไทย 
- กิจกรรมวันภาษาไทย 
- พิธีกรภาคภาษาไทย 
(Talent MC PCSHS) 
- เยาวชนคนข่าว 
(Young New Report) 

/ นักเรียน ม.ปลาย  
(ม.4 และ ม.5) มี
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นมีการเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทาง
วิชาการระดับเขต
พื้นที่/ภาค/ประเทศ  
มีผลงาน ชิ้นงานเป็น
แบบอย่างที่ดีได้ 

  

โครงการพัฒนาศักยภาพครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
- เพิ่มศักยภาพการจัดการ
เรียนรู้ ด้วย Active –
Learning 
(พัฒนาครู  Active –
Teaching และพัฒนา
นักเรียน  Active –
Learning) 

/ - ครผูู้สอนมีความรู้
ความสามารถในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบ Active–
Teaching 
- นักเรียนความรู้
ความสามารถในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบ Active–Learning 

  

โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ 
-  เศรษฐศาสตร์              
เพชรยอดมงกุฎ 
-  ตอบปัญหากฎหมาย 
-  แข่งขันกฎหมายวันรพ ี
-  แข่งขันตอบปัญหารัฐสภา  
-  ตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ 
(ธนาคารแห่งประเทศไทย) 

/ นักเรียนระดับ  
ชั้น ม.๑-ม.๖ ทุกคน
ได้รับการสอนเสริม
ความรู้เพ่ือพัฒนา
ความรู้ความสามารถ 
ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์มา
สนับสนุนการเรียนรู้ 
สู่ความเป็นเลิศ 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/ตรวจสอบ 
(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
   ด้านสังคมศึกษา 

ศาสนา และวฒันธรรม 
  

ค่ายวิชาการ ม.1 กลุ่ม 1 
- ส ารวจแหล่งเรียนรู ้
- จัดซื้อวัสดุ อปุกรณ์ 
- จัดกิจกรรมค่าย 
- สรุปผลการจดักิจกรรม 

/ นักเรียนร้อยละ 100 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย
วิชาการ และจัดท า 
mini project   
จ านวน 16 ชิน้งาน 
ของนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการค่ายวิชาการ
ทุกกลุ่มมีผลการ
ประเมินในระดับดี 
ขึ้นไป 

  

ค่ายวิชาการ ม.1 กลุ่ม ๒ 
- ส ารวจแหล่งเรยีนรู้ 
- จัดซื้อวัสดุ อปุกรณ์ 
- จัดกิจกรรมค่าย 
- สรุปผลการจดักิจกรรม 

/ นักเรียนร้อยละ 100 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย
วิชาการ และจัดท า 
mini project   
จ านวน 16 ชิ้นงาน 
ของนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการค่ายวิชาการ
ทุกกลุ่มมีผลการ
ประเมินในระดับดี 
ขึ้นไป 

  

ค่ายวิชาการ ม.4 กลุ่ม 1 
- ส ารวจแหล่งเรียนรู ้
- จัดซื้อวัสดุ อปุกรณ์ 
- จัดกิจกรรมค่าย 
- สรุปผลการจดักิจกรรม 

/ นักเรียนร้อยละ 100 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย
วิชาการ และจัดท า 
mini project  จ านวน 
16 ชิ้นงานของ 
นักเรียนทีเ่ข้าร่วม
โครงการค่ายวิชาการ
ทุกกลุ่ม มีผลการ
ประเมินในระดับดี 
ขึ้นไป 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/ตรวจสอบ 
(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
 ค่ายวิชาการ ม.4 กลุ่ม ๒ 

- ส ารวจแหล่งเรียนรู ้
- จัดซื้อวัสดุ อปุกรณ์ 
- จัดกิจกรรมค่าย 
- สรุปผลการจดักิจกรรม 

/ นักเรียนร้อยละ 100 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย
วิชาการ และจัดท า 
mini project  จ านวน 
16 ชิ้นงานของ 
นักเรียนทีเ่ข้าร่วม
โครงการค่ายวิชาการ
ทุกกลุ่ม มีผลการ
ประเมินในระดับดี 
ขึ้นไป 

  

ค่ายวิชาการ ม.4 กลุ่ม ๓ 
- ส ารวจแหล่งเรียนรู ้
- จัดซื้อวัสดุ อปุกรณ์ 
- จัดกิจกรรมค่าย 
- สรุปผลการจดักิจกรรม 

/ นักเรียนร้อยละ 100 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย
วิชาการ และจัดท า 
mini project  จ านวน 
16 ชิ้นงานของ 
นักเรียนทีเ่ข้าร่วม
โครงการค่ายวิชาการ
ทุกกลุ่ม มีผลการ
ประเมินในระดับดี 
ขึ้นไป 

  

โครงการส่งเสริมรักการอ่าน 
- งานจัดซื้อทรพัยากร
สารสนเทศและวัสดุอุปกรณ์
ส านักงาน 
- กิจกรรมรักการอ่าน 
- กิจกรรมตลาดนัดเพื่อ 
นักอ่าน 
- กิจกรรมจัดป้ายนิเทศ 

  / - นักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนมีสื่อ
ประกอบการเรียนการ
สอนใช้อย่างเพียงพอ 
- นักเรียนร้อยละ
๑๐๐มีนสิัยรักการ
อ่านและพัฒนาด้าน
การอ่านคิดวิเคราะห์
ในขั้นสูง 
- นักเรียนและ
บุคคลากร ร้อยละ๘๐ 
ได้รับความรู ้
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/ตรวจสอบ 
(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
     ข่าวสารที่ทันสมัยและ

ทันเหตุการณ์ 
โครงการพัฒนาศักยภาพครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

  / - ครูทุกคนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๕๐  
มีการจัดการเรียนรู้
แบบ Active 
Teaching 
&Learning 
- ครูทุกคนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๕๐  
มีการสร้างสื่อ 
นวัตกรรมหรือวิจัยใน
ชั้นเรียน 
อย่างน้อย ๑ ชิ้น 

โครงการยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนตามอุดมการณ์และ
เป้าหมายกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
- กิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนทางด้าน
คณิตศาสตร์  
 

  / - นักเรียนระดับช้ัน
มัธยม ศึกษาตอนต้น 
จ านวน  
๑๒๐ คน และ
นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย จ านวน  
๒๐๐ คน ได้รบัการ
จัดกิจกรรมการอบรม 
เชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนทาง 
ด้านคณิตศาสตร์  
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/ตรวจสอบ 
(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
     - นักเรียนทีเ่ข้าร่วม 

กิจกรรม ได้รับความรู้  
และทักษะ
กระบวนการ 
ทางด้านคณิตศาสตร์ 
- นักเรียนมคีวาม 
พึงพอใจในการจัด
กิจกรรมอยู่ในระดับ 
ดีขึ้นไป 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนสูก่ารเป็นนักวิจัย  
นักประดิษฐ์นักคิดค้น และ
นักพัฒนานวัตกรรมสู่สากล 
- กิจกรรมส่งเสริมโครงงาน
คณิตศาสตร ์

  / -นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศกึษาปีที่ ๕ 
จ านวน ๒๓ คน ที่ท า
โครงงานคณิตศาสตร์
สามารถคิด วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และจัดท า
โครงงาน   ผ่านเกณฑ์
ในระดับดีขึ้นไป 
-โครงงานคณิตศาสตร์ 
จ านวน ๓ โครงงาน  
ได้รับรางวัลจากการ
ประกวดโครงงาน 
เวทีต่าง ๆ 

โครงการจัดกิจกรรม 
เชิญผู้ทรงคุณวฒุิ  
เป็นวิทยากรส่งเสริม 
การเรียนรู ้
 

  / นักเรียนทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ๑๐๐
รักการเรียนรู้ การ
อ่าน การเขียน การ
ค้นคว้า อย่างเป็น
ระบบ มีความรอบรู้ 
และบูรณาการความรู้  
มีความพึงพอใจในการ 
เข้าร่วมกิจกรรม  
ในระดับดีขึ้นไป 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/ตรวจสอบ 
(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
 โครงการแข่งขันทักษะ

ความสามารถทางวิชาการ 
ระดับภูมิภาค/ระดับชาติ/
นานาชาติ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

  / นักเรียนโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ตรัง 
จ านวน ๗๒๐ คน 
ไดร้ับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
ทางด้านวิชาการและ
ด้านกีฬาของนักเรียน 
และส่งเสริมระเบียบ
วินัยต่อตนเอง และมี
สุขภาพสมบูรณ์ 
แข็งแรง  
มีส่วนร่วมกับภายนอก 

โครงการพัฒนาทักษะ
ทางด้านศิลปะ (เตรียมงาน 
TJ ๒๐๒๐) 
- กิจกรรมการแสดงดนตรี 
 
 
 
- กิจกรรมการแสดง
นาฏศิลป์ 
 
 
- กิจกรรมค่ายทัศนศิลป ์
ค่ายศิลป์วิทย์คดิสร้างสรรค ์

/  
 
 
- นักเรียนทกุคนในกลุม่
สนใจมีความสามารถ
ด้านดนตรี 
 
- นักเรียนกลุม่สนใจทุก
คนสามารถแสดงได้  

 
 

- นักเรียนทุกคนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมสามารถ
สร้างสรรค์ผลงาน
ทัศนศิลป์ตามความคิด
สร้างสรรค์ของตนเอง 
คนละ ๑ ชิ้น 

/  
 
 
- นักเรียนทุกคนใน
กลุ่มสนใจมี
ความสามารถด้าน
ดนตร ี
 
- นักเรียนกลุม่สนใจ
ทุกคนสามารถแสดง
ได้  
- นักเรียนทุกคนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมสามารถ
สร้างสรรค์ผลงาน
ทัศนศิลป์ตามความคิด
สร้างสรรค์ของตนเอง
คนละ  
๑ ชิ้น 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/ตรวจสอบ 
(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
 โครงการแข่งขันทักษะ

ความสามารถทางวิชาการ 
ระดับภูมิภาค/ระดับชาติ/
นานาชาติ ด้านคอมพิวเตอร์
และหุ่นยนต ์

/ นักเรียนได้รับรางวัล
จากการเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะคอมพิวเตอร์  
และหุ่นยนต์  
ร้อยละ ๖๐ 

/ นักเรียนได้รับรางวัล
จากการเข้าร่วม
แข่งขันทักษะ
คอมพิวเตอร์และ 
หุ่นยนต์ ร้อยละ ๖๐ 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนสูก่ารเป็นนักวิจัย  
นักประดิษฐ์ นักคิดค้นและ
นักพัฒนานวัตกรรมสู่สากล 
(กิจกรรมส่งเสริมความเป็น
เลิศด้านโครงงาน
คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์) 

/ โครงงานคอมพิวเตอร์
และหุ่นยนต์ได้รับ 
รางวัลจากการเข้าร่วม
น าเสนอผลงาน 
ระดับภาค ๕ ผลงาน 
ระดับประเทศ ๓ 
ผลงาน ระดับนานาชาติ  
๑ ผลงาน 

/ โครงงานคอมพิวเตอร์
และหุ่นยนต์ได้รับ 
รางวัลจากการเข้าร่วม
น าเสนอผลงาน 
ระดับภาค 
๕ ผลงาน
ระดับประเทศ  
๓ผลงาน  
ระดับนานาชาติ  
๑ ผลงาน 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนสูก่ารเป็นนักวิจัย  
นักประดิษฐ์ นกัคิดค้นและ
นักพัฒนานวัตกรรมสู่สากล
(กิจกรรมปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ด้านโครงงานคอมพิวเตอร์
และหุ่นยนต)์ 

/ โครงงานคอมพวิเตอร ์
และหุ่นยนต์ทกุ 
โครงงานได้รับ
ค าปรึกษาจาก
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนา
ให้มีคุณภาพ 

/ โครงงานคอมพวิเตอร์
และหุน่ยนต์ทกุ 
โครงงานได้รับ
ค าปรึกษาจาก
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนา
ให้มีคุณภาพ 

โครงการพัฒนาการจัด 
การเรียนการสอนวิชา
คอมพิวเตอร์และ IoT 
 

/ นักเรียนทีเ่รียนวิชา
คอมพิวเตอร์และ IoT  
มีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนสูงขึ้น 

/ นักเรียนทีเ่รียนวิชา
คอมพิวเตอร์และ IoT 
มีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนสูงขึ้น 

โครงการพัฒนา
ภาษาอังกฤษระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 

  / นักเรียนโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัยตรัง
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นทั้งหมด ๒๘๘ 
คนสอบ CEFR ผ่าน
ระดับ A๒ อยา่งน้อย
ร้อยละ ๖๐ 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/ตรวจสอบ 
(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
 โครงการยกผลสัมฤทธิ์

ภาษาอังกฤษระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

  / นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนภาษา 
อังกฤษในระดับช้ัน
มัธยมปลายผ่านเกณฑ์
ร้อยละ ๘๐ 

โครงการฟังบรรยายทาง
วิชาการ สร้างแรงบันดาลใจ
ในการวิจัย ประดิษฐ์ คิดค้น
และนวัตกรรม 

  / - นักเรียนระดับช้ัน  
ม.๑, ๒, ๔ และ ๕ 
จ านวน ๔๘๐ คนเกิด
ความคิดในการ
ก าหนดหัวข้อในการ
ท าโครงงาน/วิจัย 
- ร้อยละ ๑๐๐  
ของนักเรียนมีหัวข้อ
โครงงาน/งานวิจัย 

โครงการศึกษาดูงานด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสังคมศึกษา 
ภาษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม และ
โบราณคดี ม.๑ 

  / นักเรียนตระหนักและ
เห็นคุณค่าด้าน
คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยีและด้าน
สังคมศึกษา  ภาษา 
ศาสนา  วัฒนธรรม 
และโบราณคดี 

โครงการศึกษาดูงานด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสังคมศึกษา 
ภาษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม และ
โบราณคดี ม.๔ ครั้งที่ ๑ 
(นักเรียน ม.๔ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒) 

  / นักเรียนตระหนักและ
เห็นคุณค่าด้าน
คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและ 
ด้านสังคมศึกษา  
ภาษา ศาสนา  
วัฒนธรรม และ
โบราณคด ี
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/ตรวจสอบ 
(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
๒. ใช้สื่อ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และแหล่ง
เรียนรูท้ี่เอื้อ
ต่อการเรียนรู ้

โครงการพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยี วัสดุ ครุภัณฑ์ 
เพื่อการจัดการเรียนรู้ 
 

/ โรงเรียนมีสื่ออุปกรณ์
การสอนประจ า
ห้องเรียนเพียงพอกับ
ความต้องการของครู
และผู้เรียน 

  

 โครงการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการห้องสมุด 
- งานจัดซื้อวัสดุห้องสมุด 
(ส าหรับซ่อมบ ารุง,หนังสือ
ค้นคว้า,วารสาร 
หนังสือพิมพ์) 
-  จัดป้ายนิเทศ 
-  ตลาดนัดเพ่ือนักอ่าน 
- กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 

/    

งานจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์กลุม่สาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

/ ครูและนักเรียนมีสื่อ 
วัสดุ อุปกรณ์ ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
อย่างพอเพียงและมี
ประสิทธิภาพ 

  

งานจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
- จัดซื้อวัสดุ-อปุกรณ์ห้อง
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์
- จัดซื้อหนังสือห้องสมุด
หมวดวิทยาศาสตร ์

/ ครูและนักเรียนมีสื่อ 
วัสด ุอุปกรณ์  
ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนอย่างพอเพียง
และมีประสทิธิภาพ 

  

งานจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ  
อุปกรณ ์และครุภัณฑ์ กลุ่ม
สาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี
- สาขาคอมพิวเตอร์และ
หุ่นยนต์ 
- สาขาอื่น ๆ 

/ กลุ่มสาระการงาน
อาชีพมีวัสดุ อุปกรณ์ 
จัดการเรียนการสอน 
ร้อยละ ๑๐๐ 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/ตรวจสอบ 
(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
 โครงการความร่วมมือทาง

วิชาการกับหน่วยงาน
ต่างประเทศ 

  / รอ้ยละ ๓๐ ของครู
และนักเรียนภายใน
โรงเรียนได้น าเสนอ
ผลงานโดยใช้
ภาษาอังกฤษ 
ในการสื่อสาร 
กับหน่วยงาน
ต่างประเทศ 

โครงการยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนตามอุดมการณ์และ
เป้าหมายกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
- กิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนทางด้าน
คณิตศาสตร ์

   - นักเรียนระดับช้ัน
มัธยม ศึกษาตอนต้น 
จ านวน  
๑๒๐ คน และ
นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย จ านวน  
๒๐๐ คน ได้รบัการ
จัดกิจกรรมการอบรม 
เชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนทาง 
ด้านคณิตศาสตร ์
- นักเรียนมคีวาม 
พึงพอใจในการจัด
กิจกรรมอยู่ในระดับ 
ดีขึ้นไป 

โครงการพัฒนาห้องกลุ่ม
สาระภาษาต่างประเทศ 

/ มีแหล่งเรียนรูท้ี่มี
คุณภาพ เอื้อต่อการ
พัฒนา 
นักเรียนและการ
ปฏิบัติงานของครู  

  

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

/ นักเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตัวเอง รักการ เรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/ตรวจสอบ 
(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
 งานจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ 

อุปกรณ์  และครุภัณฑ์ กลุม่
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
 

/ ครูและนักเรียนมีสื่อ 
วัสดุ อุปกรณ์  
ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนอย่างพอเพียง
และมีประสทิธิภาพ 

  

งานจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุ
อุปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์
ส านักงานหอพัก 
(จัดซื้อวัสดุส านักงานหอพัก
(วัสดุส านักงาน,จัดซื้อหมึก 
ปริ้นท์เตอร์เลเซอร์) 

/ ร้อยละ100 ครูหอพัก
และนักเรียนมวีัสดุ
อุปกรณ์ส านักงาน 
ครภุัณฑ์ใช้อย่าง
เพียงพอ 
 

  

๓. มีการ
บริหารจดัการ
ชั้นเรียน 
เชิงบวก 

โครงการยกระดับ
ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการ 
(กิจกรรมสอนเสริมวิชาโลก
และดาราศาสตร์) 

  / นักเรียนร้อยละ ๘๐ มี
ผลสมัฤทธิ์ ในการ
เรียนสาขาโลกและ
ดาราศาสตร์สูงขึ้น 

โครงการงานจัดการเรียนรู้
โดยครูเจ้าของภาษาอังกฤษ 

  / นักเรียนร้อยละ ๙๐ 
มีองค์ความรู้ในเรื่อง
ภาษาและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา
เพิ่มขึ้น อันจะส่งผลให้
มีผลสัมฤทธิใ์นการใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
และผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น 

๔. ตรวจสอบ
และประเมิน
ผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและ
น าผลมา
พฒันาผูเ้รียน 

โครงการแข่งขันทักษะ
ความสามารถทางวิชาการ 
ระดบัภูมิภาค/ระดับชาติ/
นานาชาต ิกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

  / - ร้อยละ ๓๐               
ของนักเรียนที่เข้าร่วม
การแข่งขันได้รับ
เหรียญรางวัล   
- นักเรียนอย่างน้อย 
ร้อยละ ๖๐ ได้รับ 
การส่งเสริมและ
พัฒนาความสามารถ
ทางคณิตศาสตร ์
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/ตรวจสอบ 
(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
     - นักเรียนได้รับความรู้

และประสบการณ์มา
สนับสนุนการเรียนรู้ 

โครงการยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนตามอุดมการณ์และ
เป้าหมายกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
- กิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนทางด้าน
คณิตศาสตร์  
 

  / - นักเรียนระดับช้ัน
มัธยม ศึกษาตอนต้น 
จ านวน ๑๒๐ คน 
และนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย จ านวน  
๒๐๐ คน ได้รบัการ
จัดกิจกรรมการอบรม 
เชิงปฏิบัติการพัฒนา 
กิจกรรมอยู่ในระดบั 
ดีขึ้นไป  

โครงการพัฒนาหลักสูตร
และการวัดผลประเมินผล
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

  / ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์มี
ความรู้ความเข้าใจใน
การพัฒนาหลักสูตร
และการวัดผล
ประเมินผล 

โครงการยกระดับ
ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการ 
(กิจกรรมสอนเสริมวิชาโลก
และดาราศาสตร์) 

  / นักเรียนร้อยละ ๘๐ มี
ผลสมัฤทธิ์ ในการ
เรียนสาขาโลกและ
ดาราศาสตร์สูงขึ้น 

๕. มีการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อน
กลบัเพือ่
พฒันาและ
ปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู ้

โครงการเตรียมการประชุม
วิชาการ Thailand-Japan 
Student Science Fair  
(TJ-SSF 2020) 

  / ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
มีการเตรียมความ
พร้อมเพื่อรองรับการ
จัดงาน  
TJ-SSF ๒๐๒๐ 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/ตรวจสอบ 
(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
 โครงการแข่งขันทักษะ

ความสามารถทางวิชาการ 
ระดับภูมิภาค/ระดบัชาติ/
นานาชาต ิกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

  / - ร้อยละ ๓๐               
ของนักเรียนที่เข้าร่วม
การแข่งขันได้รับ
เหรียญรางวัล   
- นักเรียนอย่างน้อย 
ร้อยละ ๖๐ ได้รับ 
การส่งเสริมและ
พัฒนาความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์ 
- นักเรียนได้รับความรู้
และประสบการณ์มา
สนับสนุนการเรียนรู ้

โครงการยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนตามอุดมการณ์และ
เป้าหมายกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
- กิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนทางด้าน
คณิตศาสตร์  
 

  / - นักเรียนระดับช้ัน
มัธยม ศึกษาตอนต้น 
จ านวน  
๑๒๐ คน และ
นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย จ านวน  
๒๐๐ คน ได้รบัการ
จัดกิจกรรมการอบรม 
เชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนทาง 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 

การตดิตาม/ตรวจสอบ 
(ภาคเรียนที่ ๑/62) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 

การตดิตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/62) 
 โครงการยกระดับคุณภาพ

ผู้เรียนตามอุดมการณ์และ
เป้าหมายกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
- กิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนทางด้าน
คณิตศาสตร์  
 

  / - นักเรียนระดับช้ัน
มัธยม ศึกษาตอนต้น 
จ านวน  
๑๒๐ คน และ
นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย จ านวน  
๒๐๐ คน ได้รบัการ
จัดกิจกรรมการอบรม 
เชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนทาง 
ด้านคณิตศาสตร ์
- นักเรียนทีเ่ข้าร่วม 
กิจกรรม ได้รับความรู้  
และทักษะ
กระบวนการ 
ทางด้านคณิตศาสตร์ 
- นักเรียนมคีวาม 
พึงพอใจในการจัด
กิจกรรมอยู่ในระดับ 
ดีขึ้นไป  

โครงการยกระดับ
ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการ 
(กิจกรรมสอนเสริมวิชาโลก
และดาราศาสตร์) 

  / นักเรียนร้อยละ ๘๐  
มีผลสัมฤทธิ ์ในการ
เรียนสาขาโลกและ
ดาราศาสตร์สูงขึ้น 
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แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศกึษา 
สังกดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 13 

ประจ าปกีารศึกษา 256๒ 
โรงเรียนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลยั ตรัง 

 
ค าชีแ้จง 
1. มาตรฐานการศกึษา สามารถเพิ่มเติมได้ตามบรบิทของสถานศึกษา 
2. เปา้หมายความส าเร็จ คือ เป้าหมายความส าเร็จตามทีส่ถานศกึษาก าหนด 
3. ผลการด าเนินงาน คือ ผลที่เกดิขึน้จากการจดัการศึกษาใน ปกีารศึกษา 256๒ 
4. ผู้ประเมนิ คือ คณะกรรมการตามค าสั่งโรงเรียนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลยั ตรัง ที ่
8๕/2562 ลงวันที่  ๒๓  พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 
วิธีประเมิน 
ประเมนิแบบองค์รวม (Holistic Assessment) ตามแนวทางการประเมินคณุภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
1. การประเมิน มี 5 ระดับคณุภาพ คือ ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
2. ดูที่ผลการด าเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมาย หรือ สูงกว่าเป้าหมาย หรือต่ ากว่าเป้าหมาย 
3. ดูประเด็นพิจารณาที่ให้ความส าคัญเป็นพเิศษก่อน (มีดอกจันทร์**) ถ้าผลการด าเนินงาน ท าได้
ตามเป้าหมายความส าเร็จทีส่ถานศึกษาก าหนด คือ ระดับดี ถ้าผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย
ความส าเรจ็ที่สถานศึกษาก าหนด ไม่ว่าจะเป็นประเด็นใดก็ตาม จะอยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
4. ในประเด็นพิจารณาที่ให้ความส าคัญเป็นพิเศษ ถ้ามีเป้าหมายความส าเร็จหลายข้อ จ าเป็นต้องได้
ตามเป้าหมายทั้งหมด ดังนั้นหากก าหนดเป้าหมายหลายข้อ จ าเป็นต้องท าให้ผ่าน คือ เป็นไปตาม
เป้าหมายทุกขอ้ หากพลาดข้อใดข้อหนึ่ง จะอยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา เพราะเป้าหมายที่ก าหนดต้อง 
การันตีว่าท าได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
5. มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ข้อที2่.มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา ตอ้งส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา ในมาตรฐานที ่1 และมาตรฐานที ่3 ด้วย ถา้คุณภาพ
ผู้เรียนอยู่ระดับก าลังพัฒนา จะส่งผลให้มาตรฐานที่ 2 อยู่ระดับก าลังพัฒนา 
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มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 

ตัวชี้วดั เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนนิงาน หมายเหต ุ
1. มีความสามารถใน
การอา่น การเขียน 
การสื่อสาร และการ
คิดค านวณ** 

๑. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของ
นักเรียนมจี านวนบันทึกการ
อ่านตามที่หลักสูตรก าหนด 
 
๒. ร้อยละ ๖๒.๐๐ ของจ านวน
นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ที่
เข้าร่วมทดสอบผ่านเกณฑ์ของ
การทดสอบคณิตศาสตร์
นานาชาติรอบแรกระดับเขต
พื้นที่ได้รับรางวัลในระดับ
เหรียญทอง เหรียญเงิน และ
เหรียญทองแดง 
 
๓. จ านวนนักเรียนที่สอบผ่าน
เกณฑ์ของการทดสอบ
คณิตศาสตร์นานาชาติรอบสอง
ระดับประเทศได้รับรางวัลใน
ระดับเหรียญทอง เงิน และ
ทองแดง จ านวน ๕ คน 
 
๔. จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม
แข่งขันทักษะทางวิชาการวิชา
คณิตศาสตร์ในระดับเขตพ้ืนที่/
และโรงเรียนในเขตพื้นที่ ได้รับ
รางวัลในระดับเหรียญทอง 
เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง 
หรือล าดับที่ ๑ ๒ และ ๓ 
จ านวน ๑๐๒ คน ต่อ 
ปีการศึกษา 
 
 
 
 

๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
มีจ านวนบันทึกการอ่านตามที่
หลักสูตรก าหนด 
 
๒. ร้อยละ ๘๒.๘๓ ของจ านวน
นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ที่
เข้าร่วมทดสอบผ่านเกณฑ์ของ
การทดสอบคณิตศาสตร์
นานาชาติรอบแรกระดับเขต
พื้นที่ได้รับรางวัลในระดับ
เหรียญทอง เหรียญเงิน และ
เหรียญทองแดง  
 
๓. จ านวนนักเรียนที่สอบผ่าน
เกณฑ์ของการทดสอบ
คณิตศาสตร์นานาชาติรอบสอง
ระดับประเทศได้รับรางวัลใน
ระดบัเหรียญทอง เงิน และ
ทองแดง จ านวน ๑ คน 
 
๔. จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม
แข่งขันทักษะทางวิชาการวิชา
คณิตศาสตร์ในระดับเขตพ้ืนที่ 
ได้รับรางวัลในระดับเหรียญทอง 
เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง 
หรือล าดับที่ ๑ ,๒ และ ๓ 
จ านวน ๑๘๙ คน 
ต่อปีการศึกษา แยกตามรายการ
แข่งขัน ดังนี้ 
 
 

สูงกว่าเปา้หมาย 
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๕. จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม
แข่งขันทักษะทางวิชาการวิชา
คณิตศาสตร์ในระดับภาค/กลุ่ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ภาคใต้  ได้รับ
รางวัลในระดับเหรียญทอง 
เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง 
หรือล าดับที่ ๑,๒ และ ๓ 
จ านวน ๑0 คนต่อปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) การแข่งขันทดสอบ
คณิตศาสตร์นานาชาติ จ านวน 
๑๖๔ คน 
๒) การแข่งขันทักษะ
คณิตศาสตร์ในงาน
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน จ านวน 
๒๕ คน 
 
๕. จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม
แข่งขันทักษะทางวิชาการวิชา
คณิตศาสตร์ในระดับภาค/กลุ่ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ภาคใต้  ได้รับ
รางวัลในระดับเหรียญทอง 
เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง 
หรือล าดับที่ ๑,๒ และ ๓ 
จ านวน ๑๑ คน ต่อปีการศึกษา 
แยกตามรายการแข่งขัน ดังนี้ 
๑) การน าเสนอโครงงาน 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย (กลุ่ม
ภาคใต้) ครั้งที่ ๓ จ านวน ๔ คน 
๒) การแข่งขันทักษะ 
ในงาน จภ.วิชาการ ๖๒  
ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย สตูล จ านวน  
๓ คน 
๓) การแข่งขันตอบปัญหา
คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย งาน ม.อ.วิชาการ 
(วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) จ านวน 
๒ คน  
๔) การน าเสนอโครงงาน
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติประจ าปี ๒๕๖๒  
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๖. จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม
แข่งขันทักษะทางวิชาการวิชา
คณิตศาสตร์ในระดับประเทศ/
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย  ได้รับรางวัล
ในระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน 
และเหรียญทองแดง หรือล าดับ
ที่ ๑,๒ และ ๓ จ านวน ๑๐ คน
ต่อปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๗. ร้อยละ ๘๕.๐๐ ของ
นักเรียนทีเ่รียนรายวิชาการ
สื่อสารและน าเสนอ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐  
ขึ้นไป  
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
จ านวน ๒ คน 
 
๖. จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม
แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
วิชาคณิตศาสตร์ใน
ระดับประเทศ/กลุ่มโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย  ได้รบัรางวัลในระดับ
เหรียญทอง เงิน และทองแดง 
หรือล าดับที่ ๑,๒ และ ๓ 
จ านวน ๗๓ คนต่อปีการศึกษา 
แยกตามรายการแข่งขัน ดังนี ้
๑) การแข่งขันทักษะ
คณิตศาสตร์ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ จ านวน  
๙ คน 
๒) การแข่งขันคณิตศาสตร์ 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงเรียน
สิรินธรวิทยาลัย จ านวน ๔ คน 
๓) การทดสอบคณิตศาสตร์
นานาชาติรอบสอง
ระดับประเทศ  
(รอผลการทดสอบ) 
๔) การแข่งขันคณิตศาสตร์
ประเทศไทย ครั้งที่ ๗ จ านวน 
๖๐ คน 
 
๗. ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของ
นักเรียนทีเ่รียนรายวิชา การ
สื่อสารและน าเสนอ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึน้ไป 
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๘. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของ
นักเรียนทีเ่รียนรายวิชาสัมมนา
ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐  
ขึ้นไป 
 
๙. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของ
นักเรียนทีเ่รียนรายวิชา 
โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐  
ขึ้นไป 
 
๑๐. ร้อยละ ๘๕.๐๐ ของ
นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนระดับสถานศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  
ในระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป 
 
๑๑. นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศในระดับ
จังหวัด ได้รับรางวัลในระดับ
เหรียญทอง เหรียญเงิน และ
เหรียญทองแดง หรือล าดับที่ 
๑,๒ และ ๓ จ านวน 5 รายการ 
ต่อปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘. ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของ
นักเรียนทีเ่รียนรายวิชาสัมมนา
ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึน้ไป 
 
 
๙. ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของ
นักเรียนทีเ่รียนรายวิชา 
โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึน้ไป 
 
 
๑๐. ร้อยละ ๙๓.๗๐ ของ
นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนระดับสถานศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  
ในระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป 
 
๑๑. นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศในระดับ
จังหวัด ได้รับรางวัลในระดับ
เหรียญทอง เหรียญเงิน และ
เหรียญทองแดง หรือล าดับที่ 
๑,๒ และ ๓ จ านวน ๖ รายการ  
ต่อปีการศึกษา แยกตามรายการ
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครัง้ท่ี ๖๙ ปีการศึกษา
๒๕๖๒ ระดับภาคใต้ ดังนี้  
1) ผลการแข่งขัน Story 
Telling ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
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๑๒. นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศในระดับ
ภาค/กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ภาคใต้ 
ได้รับรางวัลในระดับเหรียญทอง 
เงิน และทองแดง หรือล าดับที่ 
๑,๒ และ ๓ จ านวน ๕ รายการ 
ต่อปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒) ผลการแข่งขัน Story 
Telling ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
๓) ผลการแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ (Crossword) 
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง 
๔) ผลการแข่งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ (Crossword) 
ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญเงิน 
๕) ผลการแข่งขันพูด
ภาษาอังกฤษ (Impromptu 
speech) ระดบัชั้น ม.๑-ม.๓ ได้
รางวัลระดับเหรียญทอง 
๖) ผลการแข่งขันพูด
ภาษาอังกฤษ (Impromptu 
speech) ระดบัชั้น ม.๔-ม.๖ 
ได้รางวัลระดับเหรียญทอง 
 
๑๒. นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศในระดับภาค/
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย ภาคใต้ ไดร้ับ
รางวัลในระดับเหรียญทอง เงิน 
และทองแดง หรือล าดับที่ ๑,๒ 
และ ๓ จ านวน ๑๐ รายการ 
ต่อปีการศึกษา แยกตามรายการ
แข่งขัน ดังน้ี  
๑) การเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ 
ระดับภาค/กลุ่มจภ.โครงการ
ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ 
บริษัทเสริมปญัญา ได้รับรางวัล 
จ านวน ๕ รายการ ดังนี้      
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๑.๑ ได้คะแนนอันดับที่ ๑ ของ
ภาคในระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๓ 
๑.๒ ได้คะแนนอันดับที่ ๑ ของ
ภาคในระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๔ 
๑.๓ ได้คะแนนอันดับที่ ๑ ของ
ภาคในระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๔ 
๑.๔ ได้คะแนนอันดับที่ ๑ ของ
จังหวัด ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ ๔ 
๑.๕ ได้คะแนนอันดับที่ ๒ ของ
ประเทศ  ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
๒) การแข่งขันภาษาอังกฤษ
เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๔ 
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 
ได้คะแนนผ่านเกณฑ์การแข่งขัน
ภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ 
ครั้งที่ ๑๔ โรงเรียน 
ฤทธิยะวรรณาลัย 
กรุงเทพมหานคร  ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖               
๓) จภ.วิชาการสตูล ๖๒ 
(PCSHSST ACADEMIC 
FESTIVAL AND SCIENCE 
FAIR ๒o๑๙)  จ านวน ๔ 
รายการ ดังนี้                                      
๓.๑ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  
การแข่งขัน English 
Proficiency Competition 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
๓.๒ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
การแข่งขัน Speech 
Competition  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น    
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๑๓. นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีในระดับภาค/กลุ่ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ได้รับรางวัลใน
ระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน 
และเหรียญทองแดง หรือล าดับ
ที่ ๑,๒ และ ๓ จ านวน ๑๐ 
รายการต่อปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๓ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขัน Spelling Bee 
Competition ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น                
๓.๔ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขัน Spelling Bee 
Competition ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
๑๓. นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี งานศิลปหัตกรรม
นักเรียนครัง้ท่ี ๖๙ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ระดับเขตพ้ืนที่ ได้รับ
รางวัลในระดับเหรียญทอง 
เหรียญเงิน และเหรยีญทองแดง 
แยกตามรายการ ดังนี้ 
๑) รางวัลเหรียญเงิน การ
แข่งขันการสรา้ง Web 
Applications ม.4-ม.6 
๒) รางวัลเหรียญทอง ชนะเลศิ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรม
ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.๔- 
ม.๖ 
๓) รางวัลเหรียญเงิน การ
ประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 
๔) รางวัลเหรียญทอง ชนะเลศิ
การประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ 
ม.4-ม.6 
๕) รางวัลเหรียญเงิน การ
แข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.
๔-ม.๖ 
๖) รางวัลเหรียญเงิน การ
แข่งขันการสรา้งการ์ตูนเรื่องสั้น 
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(Comic Strip) ม.๑-ม.๓ 
๗) รางวัลเหรียญทองแดง การ
แข่งขันการสรา้งการต์ูน 
แอนิเมชั่น (2D Animation)  
ม.1-ม.3 
๘) รางวัลเหรียญทองแดง การ
แข่งขันการออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 
๙) รางวัลเหรียญทอง การ
แข่งขันการออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  
ม.4-ม.6 
๑๐) รางวัลเหรียญทองแดง การ
แข่งขันการสรา้ง Motion 
Infographic ม.4-ม.6 
๑๑) รางวัลเหรียญเงิน การ
แข่งขันการสรา้ง Webpage 
ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 
๑๒) รางวัลเหรียญทองแดงการ
แข่งขันการสรา้ง Webpage 
ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 
๑๓) รางวัลที่ ๑ และ ที ่๒
คัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันสร้าง
เกม Thailand-Japan Game 
Programming Hackathon
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร ์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
๑๔) รางวัลที ่๑,๒ เข้าร่วมการ
แข่งขันสร้างเกม Thailand-
Japan Game Programming 
Hackathon กลุ่ม ร.ร.วิทยา
ศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
คัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน 
ณ ประเทศญี่ปุ่น 
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๑๔. นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีระดับประเทศ ระดับ
นานาชาติ ได้รับรางวัลในระดับ
เหรียญทอง เงิน และทองแดง 

๑๕) จ านวนโครงการ
คอมพิวเตอร์ที่ได้น าเสนอ
โครงการพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 22 (NSC 2020) ผ่าน
เข้ารอบชิงชนะเลิศ จ านวน ๗ 
โครงการ ดังนี้ 
๑๕.๑ โครงการสัตว์ทะเล ปะทะ
พลาสติก   
๑๕.๒ โครงการแอพพลิเคช่ัน
ไดอารี่เตือนความจ าส าหรับ
ผู้สูงอาย ุ
๑๕.๓ โครงการมาเรียมโปรเจ็ค 
๑๕.๔ โครงการโกงตายตะลุทาง
ตัน 
๑๕.๕ โครงการแอพพลิเคช่ัน
ส าหรับค้นหาอู่ซ่อมรถ 
๑๕.๖ โครงการแอพพลิเคช่ัน
ศูนย์อาหาร 
๑๕.๗ โครงการอุปกรณ์ส่งเสริม
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ด้วย object detection 
๑๖) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
๑ แข่งขันชิงแชมป์เยาวชนการ
คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ๒ 
Computer Youth 
Challenge#2 (CYC#3) ณ 
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 
วิทยาเขตภูเก็ต 
 
๑๔. นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีระดับประเทศ ระดับ
นานาชาติ ได้รับรางวัลในระดับ
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หรือล าดับที่ ๑,๒ และ ๓ 
จ านวน ๕ รายการต่อ 
ปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหรียญทอง เงิน และทองแดง 
หรือล าดับที่ ๑,๒ และ ๓ ดังนี ้
๑) นักเรียนทีเ่ข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี งานศิลปหัตกรรม
นักเรียนระดับชาติ คร้ังท่ี ๖๙  
ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ ได้รับ
รางวัล จ านวน ๒ รายการ ดังนี ้
๑.1 รางวัลเหรียญทองแดงการ
แข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖ 
1.๒ รางวัลเหรียญเงินการ
ประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 
๒) รางวัลที่ ๑ เข้าร่วมการ
แข่งขันสร้างเกม Thailand-
Japan Game Programming 
Hackathon ณ ประเทศญี่ปุ่น 
๓) จ านวนโครงการคอมพิวเตอร์
ที่ได้น าเสนอโครงการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC 
2020) ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 
จ านวน ๓ โครงการ ดังนี้ 
3.๑ โครงการสัตว์ทะเล ปะทะ
พลาสติก   
3.๒ โครงการแอพพลิเคช่ัน
ส าหรับค้นหาอู่ซ่อมรถ 
3.๓ โครงการอุปกรณ์ส่งเสรมิ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ด้วย object detection 
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2. มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์  
คิดอย่างมีวิจารญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเหน็และ
แกป้ญัหา ** 

๑. จ านวนรายการที่นักเรียน
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ ในระดับเขตพื้นที่ 
ได้รับรางวัลในระดับเหรียญทอง 
เงิน และทองแดง หรือล าดับที 
๑,๒,๓ และชมเชย จ านวน  
๕ รายการต่อปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. จ านวนรายการที่นักเรียน
ร่วมการแข่งขนัทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ ในระดับเขตพื้นที่ 
ได้รับรางวัลในระดับเหรียญทอง 
เงิน และทองแดง หรือล าดับที่ 
๑,๒,๓ ชมเชย จ านวน ๖   
รายการต่อปีการศึกษา 
 แยกตามรายการแข่งขัน ดังนี้ 
๑) รายงานผลการแข่งขัน 
กิจกรรมอัจฉรยิภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 
ได้รับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญ
ทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
๒) รายงานผลการแข่งขัน 
กิจกรรมอัจฉรยิภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับช้ัน ม.๔-ม.๕ 
ได้รับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญ
ทอง ชนะเลิศ 
๓) รายงานผลการแข่งขัน 
กิจกรรมโครงงานประเภท
ทดลอง ม.๑-ม.๓ ได้รบัรางวัล
เกียรติบัตรเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
๔) รายงานผลการแข่งขัน 
กิจกรรมโครงงานประเภท
ทดลอง ม.๔-ม.๖ ได้รับรางวัล
เกียรติบัตรเหรียญทอง ชนะเลิศ 
๕) รายงานผลการแข่งขัน
เครื่องบินพลังยาง ประเภท 
บินนาน สามมิติ (3 D) ม.๑-ม.๓ 
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญ
เงิน 
๖) รายงานผลการแข่งขัน
เครื่องบินพลังยาง ประเภท 
บินนาน ปล่อยอิสระ ม.๑-ม.๓ 
ได้รับรางวัลเกียรติบัตร 
เหรียญทอง ชนะเลิศ 

สูงกว่าเปา้หมาย 
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๒. จ านวนรายการที่นักเรียน
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ ในระดับภาค 
ได้รับรางวัลในระดับเหรียญทอง 
เงิน และทองแดง หรือล าดับที 
๑,๒,๓ และชมเชย จ านวน ๑๒ 
รายการต่อปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. จ านวนรายการที่นักเรียน
ร่วมการแข่งขนัทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ ในระดับภาค 
ได้รับรางวัลในระดับเหรียญทอง 
เงิน และทองแดง หรือล าดับที 
๑,๒,๓ และชมเชย จ านวน ๒0 
รายการต่อปีการศึกษา แยกตาม
รายการแข่งขัน ดังน้ี 
๑) การแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ระดับชั้น  
ม.ปลาย ณ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์  วิทยาเขต
หาดใหญ่ ได้รบัรางวัล  
เกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
๒) การแข่งขันกระบวนการ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
(ฟิสิกส์) ระดับชัน้ ม.ปลาย 
ณ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้รับรางวัล 
เกียรติบัตรชมเชย 
๓) การแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ระดับ ชั้น  
ม.ต้น งาน ม.อ.วิชาการ  
วิทยาเขต สุราษฎร์ธานี  ได้รับ
รางวัลเกียรติบัตรรองชนะเลิศ
อันดับ ๑ 
๔) การแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา  
งาน ม.อ.วิชาการ วิทยาเขต 
สุราษฎร์ธานี  ได้รับรางวัล
เกียรติบัตรชนะเลิศ 
๕) การแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ เคมี งาน ม.อ.
วิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรชนะเลิศ 
๖) การแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ งาน ม.อ.
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วิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรชนะเลิศ 
๗) การแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น 
ม.ต้น ณ มหาวทิยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขตพัทลุง ได้รับรางวัล 
เกียรติบัตรชมเชย 
๘) การแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ระดับชั้น 
ม.ปลาย ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขตพัทลุง ได้รับรางวัล 
เกียรติบัตรชมเชย 
๙) การแข่งขันทดสอบความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.ต้น  
ณ จภ.สตูล ไดร้ับรางวัลเหรียญ
ทอง ชนะเลิศ 
๑๐) การแข่งขนัทดสอบความรู้
ทางเคมี ระดับม.ปลาย ณ  
จภ.สตูล ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
๑๑) การแข่งขนัทดสอบความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ชีววิทยา ระดับ
ม.ปลาย ณ จภ.สตูล ได้รับ
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
๑๒) การแข่งขนัทดสอบความรู้
ทางฟิสิกส์ ระดับม.ปลาย ณ 
จภ.สตูล ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
ชนะเลิศ 
๑๓) การแข่งขนัเรือพลังงาน
ทางเลือก ม.ต้น งาน จภ.
วิชาการ สตูล ได้รับรางวัล
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
๑๔) การแข่งขนัเรือพลังงาน
ทางเลือก ม.ปลาย งาน จภ.
วิชาการ สตูล ได้รับรางวัล
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
๑๕) การแข่งขนัประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขา
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๓. จ านวนรายการที่นักเรียน
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ ในระดับชาติ และ
นานาชาติ ได้รับรางวัลในระดับ
เหรียญทอง เงิน และทองแดง 

ชีวภาพ ระดับ ม.ต้น โดยสมาคม
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 
ได้รบัรางวัลเหรียญทองแดง ๒ 
รางวัล 
๑๖) การแข่งขนัประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขา
ชีวภาพ ระดับ ม.ต้น โดยสมาคม
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ๑ รางวัล 
๑๗) การแข่งขนัประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขา
ชีวภาพ ระดับ ม.ปลาย โดย
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย ไดร้ับรางวัลเหรียญ
เงิน ๑ รางวัล 
๑๘) การแข่งขนัประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขา
ชีวภาพ ระดับ ม.ปลาย โดย
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย ได้รับรางวัล 
เชิดชูเกียรติ 
๑๙) การประกวดโครงงานของ
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 
๒๒ (YSC ๒๐๒๐) สาขา
สิ่งแวดล้อม ไดร้ับรางวัล
ชนะเลศิ 
๒๐) การประกวดโครงงานของ
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 
๒๒ (YSC ๒๐๒๐) สาขา
ชีววิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
 
๓. จ านวนรายการที่นักเรียน
ร่วมการแข่งขนัทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ ในระดับชาติและ
นานาชาติ ได้รับรางวัลในระดับ
เหรียญทอง เงิน และทองแดง 
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หรือล าดับที่ ๑,๒,๓ และรางวัล
ชมเชย จ านวน ๕ รายการต่อ 
ปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หรือล าดับที ๑,๒,๓ และรางวัล
ชมเชย จ านวน  ๑๒ รายการ 
ต่อปีการศึกษา 
 แยกตามรายการแข่งขัน ดังนี้ 
๑) การแข่งขันเคมีเพชร 
ยอดมงกุฎ ณ โรงเรียน 
สุรศักดิ์มนตรี ได้รับรางวัล
ชมเชยและผ่านเกณฑ ์
๒) การแข่งขันชีววิทยาเพชร
ยอดมงกุฎ ณ โรงเรียน 
สุรศักดิ์มนตรี ได้รับรางวัล
ชมเชย 
๓) การแข่งขันวิทยาศาสตร์
เพชรยอดมงกุฎ ระดับ ม.ต้น  
ณ โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี  
ได้รับรางวัลชมเชย 
๔) การแข่งขันเครือ่งบินพลังยาง
ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ
ระดับ ม.๑-ม.๓ งานศิลปะ 
หัตกรรมระดับชาติ ได้รางวัล 
เกียรติบัตรเหรียญทอง 
๕) การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง
ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ
ระดับ ม.๔-ม.๖ งานศิลปะ 
หัตกรรมระดับชาติ ได้รางวัล 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
๖) การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับ ม.๔-ม.๖ 
งานศิลปหัตกรรมระดับชาติ ได้
รางวัล เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
๗) Science Competition  
Grad ๗-๙ ในระดับนานาชาติ 
งาน PCCST ACADEMIC 
FESTIVAL AND SCIENCE 
FAIR ๒๐๑๙ ณ จภ.สตูล ได้รับ
รางวัลเหรียญเงิน 
๘) Science Competition  
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Grad ๑๐-๑๒ ในระดบั
นานาชาติ งาน PCCST 
ACADEMIC FESTIVAL AND 
SCIENCE FAIR ๒๐๑๙ ณ จภ.
สตูล ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
๙) ได้รับคัดเลอืกเป็นตัวแทน
ประเทศไทยเขา้ร่วมงาน 
Expedition to the Sea 
๑๐) ได้รับรางวัลดาว ๔ ดวง 
การศึกษาความสามารถในการ
ก าจัดลูกน้ ายุงของผู้ล่าลูกน้ ายุง
ในงาน ๒๐๑๙ Globe 
International Virtual 
Science Symposium (IVSS  
๒๐๑๙) 
๑๑) ได้รับรางวัลดาว ๓ ดวง 
การศึกษาความชุกชุมของลูกน้ า
ยุงในฤดูกาลท่องเที่ยวของแหล่ง
ท่องเที่ยวหาดปากเมง จังหวัด
ตรัง ในงาน ๒๐๑๙ Globe 
International Virtual 
Science Symposium (IVSS  
๒๐๑๙) 
๑๒) ได้รับรางวัลดาว ๔ ดวง 
การศึกษาความสัมพันธ์ของ
คุณภาพดินกับการปกคลุมของ
หญ้าทะเลแตล่ะชนิดที่ระยะห่าง
จากชายฝัง่แตกต่างกันบริเวณ
หาดปากคลอง ต าบลบ่อหิน 
อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง ในงาน 
๒๐๑๙ Globe International 
Virtual Science Symposium 
(IVSS ๒๐๑๙) 
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๔. จ านวนโครงงานคณิตศาสตร์
ที่นักเรียนได้น าเสนอและผ่าน
เกณฑ์ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา/โรงเรียน 
ในเขตพื้นที่ ไดร้ับรางวัลใน
ระดับเหรียญทอง เงิน และ
ทองแดง หรือล าดับที ่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
นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการ
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 ได้รับรางวลัใน
ระดับเหรียญทอง เงิน และ
ทองแดง หรือล าดับที่ ๑,๒ และ 
๓ จ านวน ๒ โครงงาน 
ต่อปีการศึกษา 
 
๗. ร้อยละ ๙๖.๘๘ ของนักเรียน
มีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ระดับ  ๔.๐๐ ในรายวิชา
โครงงาน ม.๒ 
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๘. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของ
นักเรียนมมีีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในระดับ  ๓.๐๐ ขึ้นไป  
ในรายวิชาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ม.๕ 
 
๙. นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ในระดับจังหวัด 
และได้รับรางวัลในระดับเหรยีญ
ทอง เหรียญเงิน และเหรียญ
ทองแดง หรือล าดับที่ ๑,๒ และ 
๓ จ านวน ๔ รายการต่อปี
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘. ร้อยละ ๙๗.๑๐ ของนักเรียน
มีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ระดับ  ๔.๐๐ ในรายวิชา
โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.๕ 
 
 
๙. นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  ในระดับจังหวัด 
และได้รับรางวัลในระดับเหรยีญ
ทอง เหรียญเงิน และเหรียญ
ทองแดง หรือล าดับที่  
๑,๒ และ ๓ จ านวน ๖ รายการ
ต่อปีการศึกษา 
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) รางวลัเหรียญทอง 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 
ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบชิง
ชนะเลิศระดับภาค/
ระดับประเทศ จ านวน ๕ 
โครงการต่อปีการศึกษา   
 
 
 
 

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) รางวัลชนะเลิศการแข่งขนั
ทักษะสังคมศกึษา ระดับชั้น  
ม.ต้น งานวิชาการมหาวิทยาลัย
ทักษิณ 
 
๑๑. จ านวนโครงการ
คอมพิวเตอร์ที่ได้น าเสนอ
โครงการพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 22 (NSC 2020) ผา่น
เข้ารอบชิงชนะเลิศ จ านวน ๗ 
โครงการ ดังนี้ 
๑. โครงการสัตว์ทะเล ปะทะ
พลาสติก   
๒. โครงการแอพพลิเคช่ันไดอารี่
เตือนความจ าส าหรับผู้สูงอายุ 
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๓. โครงการมาเรียมโปรเจ็ค 
๔. โครงการโกงตายตะลุทางตัน 
๕. โครงการแอพพลิเคช่ัน
ส าหรับค้นหาอู่ซ่อมรถ 
๖. โครงการแอพพลิเคช่ันศูนย์
อาหาร 
๗. โครงการอุปกรณ์ส่งเสริมการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศด้วย 
object detection 

3. มีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 

๑. นักเรียนสามารถสร้าง
นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
ด้านอื่น ๆ ที่ไดร้ับรางวัล 
จ านวน ๓ ชิ้นต่อปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. นักเรียนสามารถสร้าง
นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและด้าน
อื่น ๆ ที่ได้รับรางวัล จ านวน ๙ 
ชิ้นต่อปีการศึกษา แยกตาม
รายการแข่งขัน ดังน้ี  
๑) ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
การแข่งขันในงาน the 47th 
International Exhibition of 
Invention of Geneva 
อุปกรณ์ช่วยถ่ายรูปจากกล้อง
จุลทรรศน์ด้วยโทรศัพท์มือถือ 
๒) ได้รับรางวัลเหรียญเงินการ
แข่งขันในงาน ได้รับคัดเลือก
น าเสนอผลงานในงาน “The 
30th International 
Invention, Innovertion & 
Technology Exhibition  
(ITEX 2019)” แว่นหยอดตา 
(Glasses for eyes drop)  
๓) ได้รับรางวัลเหรียญเงินการ
แข่งขันในงาน ได้รับคัดเลือก
น าเสนอผลงานในงาน “The 
30th International 
Invention, Innovertion & 
Technology Exhibition  
(ITEX 2019)” รองเท้าผู้ป่วย 

สูงกว่าเปา้หมาย 
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อัลไซเมอร์ (Shoes for 
Alzheimer)  
๔) ได้รับรางวัลเหรียญเงินการ
แข่งขันในงาน  Korea 
International Youth 
Olympizd (KIYO 2019) 
อุปกรณ์ช่วยถ่ายรูปจากกล้อง
จุลทรรศน์ด้วยโทรศัพท์มือถือ 
(Microscopic Imaging 
Device) 
๕) ได้รับรางวัลเหรียญเงินใน
งาน  Seoul International 
Invention Fair 2019 (SIIF 
2019) รองเทา้ผู้ป่วย 
อัลไซเมอร์ (Shoes for 
Alzheimer)  
๖) ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
ในงาน  Seoul International 
Invention Fair 2019 (SIIF 
2019) Hydropohic Smart 
Farm 
๗) ได้รับรางวัลเหรียญเงินการ
แข่งขันในงาน  Kaohsiung 
International Invention and 
Design EXPO (KIDE 2019)  
อุปกรณ์ตรวจจับการกรีดยาง
อัตโนมัติ 
๘) ได้รับรางวัลเหรียญทองการ
แข่งขันในงาน  Kaohsiung 
International Invention and 
Design EXPO (KIDE 2019)   
อุปกรณ์ลดแรงกระแทกกระเป๋า
เป้ 
๙) ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
การแข่งขันในงาน  Kaohsiung 
International Invention and 
Design EXPO (KIDE 2019)  
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๒. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของ
นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป ใน
รายวิชาโครงงาน ม.๒  
 
๓. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของ
นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป  
ในรายวิชาโครงงาน ม.๕ 
 
๔. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของ
นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป ใน
รายวิชานวัตกรรม ม.๔   
 
๕. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของ
นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป ใน
รายวิชาการบูรณาการความรู้ ๑   
 

อุปกรณ์ช่วยถ่ายรูปจากกล้อง
จุลทรรศน์ด้วยโทรศัพท์มือถือ 
 
๒. ร้อยละ ๙๖.๘๘ ของนักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ  
๔.๐๐ ในรายวิชาโครงงาน ม.๒  
 
 
๓. ร้อยละ ๙๗.๑๐ ของนักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ  
๔.๐๐ ในรายวิชาโครงงาน ม.๕ 
 
 
๔. ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของ
นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป ใน
รายวิชานวัตกรรม ม.๔   
 
๕. ร้อยละ ๙๗.๘๓ ของนักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 
๓.๐๐ ขึ้นไป ในรายวิชาการ 
บูรณาการความรู้ ๑    

4. มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

๑. ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของจ านวน
นักเรียนทีมี่ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป                  
ในทุกรายวิชาของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  
 
๒. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของจ านวน
นักเรียนทีมี่ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไปใน
รายวิชาการสื่อสารและน าเสนอ
ระดับชั้น ม.๓ 
 

๑. ร้อยละ ๙๘.๘๐ ของนักเรียน
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับ ๓.๐๐ ขึน้ไป ในทุก
รายวิชาของกลุ่มสาระการเรยีนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 
 
 
๒. ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของ
จ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึน้ไป 
ในรายวิชาการสื่อสารและ
น าเสนอ ระดับช้ัน ม.๓ 
 

สูงกว่าเปา้หมาย 
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๓. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของจ านวน
นักเรียนทีมี่ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป 
ในรายวิชาสัมมนาทาง
วิทยาศาสตร์ ระดบัชั้น ม. ๔ 
 
๔. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของ
นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป 
ในรายวิชาโครงงาน ม.๒  
 
๕. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของ
นักเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป ใน
รายวิชาโครงงาน ม.๕ 

๓. ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของ
จ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึน้ไป
ในรายวิชา สัมมนาทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับช้ัน ม. ๔ 
  
๔. ร้อยละ ๙๖.๘๘ ของนักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ  
๔.๐๐ ในรายวิชาโครงงาน ม.๒  
 
 
๕. ร้อยละ ๙๗.๑๐ ของนักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ  
๔.๐๐ ในรายวิชาโครงงาน ม.๕ 

5. มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตร
สถานศกึษา** 

๑. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของจ านวน
นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป                 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
 
๒. ร้อยละ ๗๕.๐๐ ของจ านวน
นักเรียนทีมี่ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป                 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  
 
๓. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของจ านวน
นักเรียนทีมี่ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป                 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 

๑. ร้อยละ ๙๗.๕๔ ของจ านวน
นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป                 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
 
๒. ร้อยละ ๘๗.๙๖ ของจ านวน
นักเรียนทีมี่ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป                 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  
 
๓. ร้อยละ ๙๕.๖๖ ของจ านวน
นักเรียนทีมี่ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป                 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 

สูงกว่าเปา้หมาย 
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๔. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของจ านวน
นักเรียนทีมี่ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป                 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
๕. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของจ านวน
นักเรียนทีมี่ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป                 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 
  
๖. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของจ านวน
นักเรียนทีมี่ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป                 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
 
๗. ร้อยละ ๘๕.๐๐ ของจ านวน
นักเรียนทีมี่ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป                 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลย ี 
 
๘. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของจ านวน
นักเรียนทีมี่ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป                 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  

๔. ร้อยละ ๙๑.๙๖ ของจ านวน
นักเรียนทีมี่ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป                 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม 
 
๕. ร้อยละ ๙๘.๓๐ ของจ านวน
นักเรียนทีมี่ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป                 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 
  
๖. ร้อยละ ๙๘.๐๓ ของจ านวน
นักเรียนทีมี่ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป                 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  
๗. ร้อยละ ๙๘.๘๐ ของจ านวน
นักเรียนทีมี่ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป                 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี  
 
๘. ร้อยละ ๙๑.๔๑ ของจ านวน
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป                 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  

6. มีความรูท้กัษะ
พืน้ฐานและเจตคติที่ดี
ต่องานอาชพี 

๑. ร้อยละ ๙๔.๐๐ ของ
นักเรียนทีส่ าเร็จการศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
ได้ศกึษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
 
๒. ร้อยละ ๗๐.๐๐ ของ
นักเรียนมคีวามพึงพอใจใน
ระดับมากขึ้นไปต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมฟังบรรยายด้านอาชีพ 

๑. ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของ
นักเรียนทีส่ าเร็จการศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
 
๒. ร้อยละ ๘๕.๐๐ ของนักเรียน
มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้น
ไปต่อการเข้าร่วมกิจกรรมฟัง
บรรยายด้านอาชีพ 

สูงกว่าเปา้หมาย 
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๓. ร้อยละ ๗๐.๐๐ ของ
นักเรียนมคีวามพึงพอใจใน
ระดับมากขึ้นไปต่อการเข้ารับ
การแนะแนวการศึกษาต่อ 
 
๔. ร้อยละ ๘๕.๐๐ ของ
นักเรียนมคีวามพึงพอใจใน
ระดบัมากต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสรมิการมีอาชีพ 

๓. ร้อยละ ๘๕.๐๐ ของนักเรียน
มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้น
ไปต่อการเข้ารับการแนะแนว
การศึกษาต่อ 
 
๔. ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของนักเรียน
มีความพึงพอใจในระดับมากต่อ
การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการ
มีอาชีพ 

 
 

ตัวชี้วดัเพิ่มเตมิส าหรับโรงเรยีนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
7. ค่าเฉลี่ยของระดับ
คะแนนผลการ
ทดสอบทางการศกึษา
ระดับชาติขัน้พื้นฐาน 
(O-NET) ทกุรายวิชา
ในแตล่ะกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ระดบั 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบ
ระดับโรงเรียน ๗๐.๐๐ จาก
ระดับคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ใน ๔ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ดังนี ้
 
๑) คะแนนเฉลี่ยของผลการ
ทดสอบระดับโรงเรียน ๗๐.๐๐ 
จากระดับคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๒) คะแนนเฉลี่ยของผลการ
ทดสอบระดับโรงเรียน ๗๕.๐๐ 
จากระดับคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์
๓) คะแนนเฉลี่ยของผลการ
ทดสอบระดับโรงเรียน ๖๐.๐๐ 
จากระดับคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบ
ระดับโรงเรียน ๗3.66 จาก
ระดับคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ใน ๔ กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ ดังนี ้
 
๑) คะแนนเฉลีย่ของผลการ
ทดสอบระดับโรงเรียน 80.22 
จากระดับคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 
๒) คะแนนเฉลี่ยของผลการ
ทดสอบระดับโรงเรียน ๘7.45 
จากระดับคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณติศาสตร์ 
 
๓) คะแนนเฉลี่ยของผลการ
ทดสอบระดับโรงเรียน 58.72 
จากระดับคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

สูงกว่าเปา้หมาย 
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๔) คะแนนเฉลี่ยของผลการ
ทดสอบระดับโรงเรียน ๕๕.๐๐ 
จากระดับคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

๔) คะแนนเฉลี่ยของผลการ
ทดสอบระดับโรงเรียน ๖8.23 
จากระดับคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ  
(ภาษาอังกฤษ) 

8. ค่าเฉลี่ยของระดับ
คะแนนผลการ
ทดสอบทางการศกึษา
ระดับชาติขัน้พื้นฐาน  
(O-NET) ในแตล่ะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปทีี่ 6   
 

คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบ
ระดับโรงเรียน ๕๕.๐๐ จาก
ระดับคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ใน ๕ กลุ่ม
สาระการเรียนรู ้ดังนี ้
 ๑) คะแนนเฉลี่ยของผลการ
ทดสอบระดับโรงเรียน ๗๐.๐๐ 
จากระดับคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๒) คะแนนเฉลี่ยของผลการ
ทดสอบระดับโรงเรียน ๖๕.๐๐ 
จากระดับคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์
 
๓) คะแนนเฉลี่ยของผลการ
ทดสอบระดับโรงเรียน ๕๐.๐๐ 
จากระดับคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
 

คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบ
ระดับโรงเรียน 61.13 จาก
ระดับคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ใน ๕ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้  ดังนี้ 
๑) คะแนนเฉลี่ยของผลการ
ทดสอบระดับโรงเรียน 66.60 
จากระดับคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 
๒) คะแนนเฉลี่ยของผลการ
ทดสอบระดับโรงเรียน 75.30 
จากระดับคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณติศาสตร์ 
 
 
๓) คะแนนเฉลี่ยของผลการ
ทดสอบระดับโรงเรียน 57.28 
จากระดับคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 
 

สูงกว่าเปา้หมาย 
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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) 

๔) คะแนนเฉลี่ยของผลการ
ทดสอบระดับโรงเรียน 50.74
จากระดับคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
 
๕) คะแนนเฉลี่ยของผลการ
ทดสอบระดับโรงเรียน 55.74
จากระดับคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 
 

๙. ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ของผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษนักเรียน 
แบบCEFR  
 
  
 

๑. ร้อยละ ๘๕.๐๐ ของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาปี
ที่ ๓ ที่มีผลการทดสอบ CEFR 
ระดับ A๒ ขึ้นไป 
๒. ร้อยละ ๓๐ ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทีม่ี
ผลการทดสอบ CEFR ระดับ B
๑ ขึ้นไป 

๑. ร้อยละ ๘๑.๐๐ ของนักเรียน
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๓  
ที่มีผลการทดสอบ CEFR ระดบั 
A๒ ขึ้นไป 
๒. ร้อยละ ๒๕.๐๐ ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทีม่ี
ผลการทดสอบ CEFR ระดับ B1 

สูงกว่าเปา้หมาย 
 
 
 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 
 

 
๑.๒ คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผู้เรียน 
 

ตัวชี้วดั เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนนิงาน หมายเหต ุ
1. มีคณุลักษณะและ
ค่านยิมทีด่ตีามที่
สถานศกึษาก าหนด** 

๑. ร้อยละ ๙๐.00 ของ
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมความ 
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย ์
 
 
 
 
 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความ
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย ์ ดังนี้  
๑) กิจกรรมท าบุญตักบาตร 
วันก าเนิดโรงเรียน 
๒) กิจกรรมท าบุญตักบาตรของ
นักเรียนหอพัก   
๓) กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 

สูงกว่า
เป้าหมาย 
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๒. ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของ
นักเรียนระดับช้ัน ม.๕ ที่เข้า
ร่วมกิจกรรมศกึษาดูงานด้าน
สังคมศึกษา ภาษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดี 
 
๓. ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของ
นักเรียนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม
โครงการจิตอาสากับหน่วยงาน
ภายนอกสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔) กิจกรรมเวียนเทียน 
วันวิสาขบูชา  
๕) กิจกรรมเวียนเทียน 
วันมาฆบูชา  
๖) กิจกรรมวันปิยมหาราช   
๗) กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษารัชกาลที่ ๑๐  
๘) กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  
๙) กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
๑๐) กจิกรรมถวาย 
ราชสดุดีวันลูกเสือแห่งชาต ิ 
๑๑) กจิกรรมถวาย 
ราชสดุดีรัชกาลที่ ๙ 
 
๒. ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของ
นักเรียนระดับช้ัน ม.๕ ที่เข้า
ร่วมกิจกรรมศกึษาดูงานด้าน
สังคมศึกษา ภาษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดี 
 
๓. ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของ
นักเรียนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม
โครงการจิตอาสากับหน่วยงาน
ภายนอกสถานศึกษา 
- กิจกรรมเก็บขยะรักษา
สิ่งแวดล้อม ร่วมกับ อบต.  
บางรัก 
- กิจกรรม วันเด็ก ร่วมกับ 
อบต.บางรัก 
- กิจกรรมราชวิทยาลัย เดินว่ิง
การกุศล ครั้งที่ ๓  
- กิจกรรมวิ่งการกุศลกับช่อง 3 
“วิ่งส่งต่อความรักไม่สิ้นสุด 
กระจายความสุขทั่วไทย” 
- กิจกรรมเดินว่ิงการกุศลเพื่อ
บ้านเมืองปลอดบุหรี่ ร่วมกับ 
อบต.บางรัก 
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๔. ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของ
นักเรียนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมจิต
อาสาในสถานศึกษา 
 -  เขตพ้ืนที่รบัผิดชอบใน
โรงเรียน กิจกรรม โรงเรียนสวย
ด้วยมือเรา 
  - เขตพ้ืนที่รบัผิดชอบในหอพัก 
กิจกรรม หอพกัสวยด้วยมือเรา 

- กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
ร่วมกับ จังหวัดตรัง 
 
๔. ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของ
นักเรียนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมท า
ความสะอาดเขตพื้นที่
รับผิดชอบ 
-  เขตพ้ืนที่รับผิดชอบใน
โรงเรียนกิจกรรม โรงเรียนสวย
ด้วยมือเรา 
- เขตพ้ืนที่รับผดิชอบในหอพัก 
กิจกรรม หอพกัสวยด้วยมือเรา 

2. ความภูมิใจใน
ท้องถิน่และความเป็น
ไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของนักเรยีน
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความ
ภูมิใจในท้องถิน่และความเป็น
ไทยปีการศึกษาละ ๑๐ ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของ
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทยปีการศึกษาละ  
๑๕ ครั้งได้แก ่
๑) กิจกรรมวันไหว้คร ู
๒) กิจกรรมค่ายวิชาการ 
๓) กิจกรรมกฬีาส ี
๔) กิจกรรมวันภาษาไทยหรือ
วันสุนทรภู่  
๕) กิจกรรมท าบุญตักบาตรวัน
ก าเนิดโรงเรียน 
๖) กิจกรรมท าบุญตักบาตรของ
นักเรียนหอพัก 
๗) กิจกรรมแห่เทียน 
พรรษา 
๘) กิจกรรมวันปิยมหาราช   
๙)กิจกรรมวันลอยกระทง 
๑0) กิจกรรมเวียนเทียน 
วันวิสาขบูชา, วันอาสาฬหบูชา 
๑๑) กจิกรรมเวียนเทียนวัน
มาฆบูชา  
๑๒) กจิกรรมวนัเฉลิม 

สูงกว่า
เป้าหมาย 
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๒. ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของ
นักเรียนทีมี่ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมค่ายพทุธบุตร 
 
๓. ร้อยละ ๙๕.๐๐ ของ
นักเรียนทีมี่ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากต่อการ เข้าร่วม
กิจกรรมกีฬาส ี
 
๔. ร้อยละ ๙๒.๐๐ ของ
นักเรียนระดับช้ัน ม.๕ ที่เข้า
ร่วมกิจกรรมศกึษาดูงานด้าน
สังคมศึกษา ภาษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดี  

พระชนมพรรษารัชกาลที่ ๑๐ 
๑๓) กจิกรรมวนัแม่แห่งชาติ 
๑๔) กจิกรรมวนัพ่อแห่งชาติ 
๑๕) กจิกรรมร่วมกับชุมชนงาน
วิวาห์ใต้สมุทร จ.ตรัง 
๑๖) กจิกรรมวนัเด็ก  
๑๗) กจิกรรมวนัชาวหอ 
๑๘) กจิกรรมชุมนุมส านึกรักษ์ 
บ้านเกิด 
๑๙) กจิกรรมกับวิ่งการกุศล 
๒๐) กจิกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
๒๑) กจิกรรมสัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์ 
๒๒) กจิกรรมเครือข่ายโรงเรียน
น้อง เป็นต้น 
 
๒. ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของ
นักเรียนทีมี่ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมค่ายพทุธบุตร 
 
๓. ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของ
นักเรียนทีมี่ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากต่อการ เข้าร่วม
กิจกรรมกีฬาส ี
 
๔. ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของ
นักเรียนระดับช้ัน ม.๕ ที่เข้า
ร่วมกิจกรรมศกึษาดูงานด้าน
สังคมศึกษา ภาษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. การยอมรบัทีจ่ะอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกตา่งและ
หลากหลาย 

๑. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของ
นักเรียนทีใ่ช้สิทธ์ิลงคะแนน
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
 
 

๑. ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของ
นักเรียนทีใ่ช้สิทธ์ิลงคะแนน
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
 
 

สูงกว่า
เป้าหมาย 
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๒. ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของ
นักเรียนทีมี่ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากต่อการ เข้าร่วม
กิจกรรม 
วันชาวหอ 
 
๓. ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของ
นักเรียนทีมี่ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมพี่น้องสายรหัส 
 
๔. ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของ
นักเรียนทีเ่รียนรายวิชา ทักษะ
ชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 
๖ มีผลสมัฤทธิท์างการเรียน
ระดับ ๓.๐๐ ขึน้ไป 

๒. ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของ
นักเรียนทีมี่ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมวันชาวหอ 
 
 
๓. ร้อยละ ๑๐๐.๐๐  ของ
นักเรียนทีมี่ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมพี่น้องสายรหัส 
 
๔. ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของ
นักเรียนทีเ่รียนรายวิชา ทักษะ
ชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๖ มีผลสมัฤทธิท์างการเรียน
ระดับ ๓.๐๐ ขึน้ไป 

4. สุขภาวะทาง
ร่างกายและ 
จิตสังคม**(ตอ้งสูงกว่า
เป้าหมาย) 

๑. ร้อยละ ๗๕.๐๐ ของ
นักเรียนทีผ่่านเกณฑ์ การ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ระดับปานกลางขึ้นไป 
 
๒. ร้อยละ ๕๕.๐๐ ของ
นักเรียนทีมี่สขุภาพกายอัตรา
การเจริญเติบโตน้ าหนักและ
ส่วนสูง (ค่า BMI) ในระดับปกติ 
 
๓. ร้อยละ ๗๕.๐๐ ของ
นักเรียนทีมี่ผลการประเมิน 
สุขภาวะจิตสังคมอยู่ในกลุ่ม
ปกตจิากการคัดกรองนักเรียน
รายบุคคลโดยใช้เครื่องมือ 
การคัดกรอง ดังนี้ 
๑) แบบประเมินตนเอง (SDQ) 
๒) แบบประเมินความฉลาดทาง
อารมณ์ (EQ) 
๓) แบบประเมินความเครียด  
๔) แบบประเมินโรคซึมเศร้า 

๑. ร้อยละ ๗๗.๙๗ ของ
นักเรียนทีผ่่านเกณฑ์ การ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ระดับปานกลางขึ้นไป 
 
๒. ร้อยละ ๕๗.๔๔ ของ
นักเรียนทีมี่สขุภาพกายอัตรา
การเจริญเติบโตน้ าหนักและ
ส่วนสูง (ค่า BMI) ในระดับปกติ 
 
๓. ร้อยละ ๗๘.๐๐ ของ
นักเรียนทีมี่ผลการประเมินสุข
ภาวะจิตสังคมอยู่ในกลุ่มปกต ิ
จากการคัดกรองนักเรียน
รายบุคคลโดยใช้เครื่องมือ 
การคัดกรอง ดังนี ้
๑) ผลการประเมินตนเอง 
(SDQ) กลุ่มปกติคิดเป็นร้อยละ 
๘๘.๐๐ 

สูงกว่า
เป้าหมาย 
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๕) แบบประเมินทักษะการ
ด ารงชีวิต 
๖) แบบประเมินพหุปัญญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของ
นักเรียนอยู่ร่วมกับเพ่ือนใน
หอพักด้วยความอบอุ่น 
 
๕. ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของ
นักเรียนทีมี่ความเห็นในระดับดี
ขึ้นไปต่อกิจกรรมการเย่ียม
หอพัก เกี่ยวกับสภาพภายใน
หอพักที่อยู่อาศัย การปฏิบัติตน
ในการอยู่หอพัก สภาพของ
ห้องพักและสภาพแวดล้อม 
ของหอพัก 
 
๖. ร้อยละ ๙๕.๐๐ ของ
นักเรียนที่เรียนรายวิชาทักษะ
ชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๖ มีผลสมัฤทธิท์างการเรียน
ระดับ ๓.๐๐ ขึน้ไป 

๒) ผลการประเมินความฉลาด
ทางอารมณ์ (EQ) กลุม่ปกติคดิ
เป็นร้อยละ ๙๒.๐๐ 
๓) ผลการประเมินความเครียด
กลุ่มปกติ คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๐ 
๔) ผลการประเมินโรคซึมเศรา้
กลุ่มปกติคิดเป็นร้อยละ ๕.๐๐ 
๕) นักเรียนมทัีกษะการ
ด ารงชีวิตคิดเป็นร้อยละ ๘.๐๐ 
๖) นักเรียนมผีลการประเมิน 
พหุปัญญาคิดเป็นร้อยละ 
๙๘.๐๐ 
 
๔. ร้อยละ ๙๕.๐๐ ของ
นักเรียนอยู่ร่วมกับเพ่ือนใน
หอพักด้วยความอบอุ่น 
 
๕. ร้อยละ ๙๓.๐๐ ของ
นักเรียนทีมี่ความเห็นในระดับดี
ขึ้นไปต่อกิจกรรมการเย่ียม
หอพักเกี่ยวกับสภาพภายใน
หอพักที่อยู่อาศัย การปฏิบัติตน
ในการอยู่หอพัก สภาพของ
ห้องพักและสภาพแวดล้อม 
ของหอพัก 
 
๖. ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของ
นักเรียนที่เรียนรายวิชา ทักษะ
ชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๖ มีผลสมัฤทธิท์างการเรียน
ระดับ ๓.๐๐ ขึน้ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



177 
 

 

 

รายงานผลการประเมินตนเอง | ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 
 

ตัวชี้วดั เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนนิงาน หมายเหต ุ
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ  
พนัธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน** 

๑. โรงเรียนร่วมก าหนด
อุดมการณ์ เป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ โครงการหรือ
กิจกรรมร่วมกบักลุ่ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร ์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
 
๒. โรงเรียนก าหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์และ  
พันธกิจของสถานศึกษา
ชัดเจนตามวัตถุประสงค์
ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค ผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 

๑. โรงเรียนร่วมก าหนด
อุดมการณ์ เป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ โครงการ
หรือกิจกรรมรว่มกับกลุ่ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
 
๒. โรงเรียนมีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจของ
สถานศึกษาชัดเจนตาม
วัตถุประสงค์ของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
โดยอาศัยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรทุกฝ่ายใน
โรงเรียนและ ผ่าน 
ความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตามเป้าหมาย 

2. มีระบบบริหารจดัการคุณภาพ
ของสถานศึกษา** 

๑. โรงเรียนมีโครงสร้าง
การบริหารตามโครงการ
พัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัยให้เป็น
โรงเรียนวิทยาศาสตร ์
ภูมิภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. โรงเรียนมีโครงสร้าง
การบริหารตามโครงการ
พัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัยให้เป็น
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
ภูมิภาค ๕ กลุ่มงาน 
๑) กลุ่มบริหารวิชาการ 
๒) กลุ่มบริหารทั่วไป 
๓) กลุ่มบริหารการเงิน
และงบประมาณ 
๔) กลุ่มบริหารบุคคล 
๕) กลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียนและหอพัก 
 
 

ตามเป้าหมาย 
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๒. มีศูนย์พัฒนาโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัยให้
เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาคในส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 
๓. มีคณะกรรมการพัฒนา
โครงการโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัยให้เป็น
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค  
 
๔. มีการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพกลุ่มโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ 
ราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
๕. จัดท าแผนงาน 
โครงการ ตามแผนปฏิบัติ
ราชการของโรงเรียน โดย
ใช้กระบวนการบริหารเชิง
คุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. มีศูนย์พัฒนาโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัยให้
เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาคในส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  
 
๓. มีคณะกรรมการ
พัฒนาโครงการโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัยให้
เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค 
 
๔. มีการจัดท าแผน 
พัฒนาคุณภาพกลุ่ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เพื่อก าหนดกลยุทธ์ใน
การพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนในลักษณะองค์
รวม 
 
๕. จัดท าแผนงาน 
โครงการ ตามแผนปฏิบัติ
ราชการของโรงเรียน โดย
ใช้กระบวนการบริหาร
เชิงคุณภาพ ใช้หลักการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมทุก
ฝ่าย ได้แก่ อนกุรรมการ
ฝ่ายต่าง ๆ ของกลุ่ม
โรงเรียน คณะกรรมการ
สาขาวิชาต่าง ๆ กลุ่ม
บริหาร ๕ กลุ่มงาน
คณะกรรมการสถาน 
ศึกษา เครือข่าย
ผู้ปกครอง  
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๖. จัดการประชุมครูและ 
บุคลากรอย่างน้อยเดือน 
ละ ๑ ครั้ง 

๖. จัดการประชุมครูและ 
บุคลากรเป็นประจ า 
ทุกเดือน และจัดประชุม
เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ ตาม
ค าสั่งโรงเรียนเป็น 
ระยะ ๆ อย่างสม่ าเสมอ 

3. ด าเนินงานพัฒนาวชิาการที่เน้น
คุณภาพผูเ้รียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

๑. วางแผนและด าเนินงาน
พัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพของผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. มีการจัดประชุมพัฒนา
หลักสูตรร่วมกนัภาคเรียน
ละ ๑ ครั้งในแต่ละกลุ่ม
สาระ 
 

๑. วางแผนและ
ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เน้นคุณภาพ
ของผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย และ
ด าเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม ได้แก ่
ความร่วมมือของ
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง  
โดยมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
๒. มีการจัดประชุม
พัฒนาหลักสูตรร่วมกัน
มากกว่า ๑ ครัง้ต่อ 
ภาคเรียนโดยการประชุม 
Conference และการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ตามเป้าหมาย 

4.พฒันาครแูละบุคลากรใหม้ีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชพี 

๑. ครูร้อยละ ๙๐.๐๐  
มีการพัฒนาตนเองโดย
เฉลี่ยมากกว่า ๑๘ ชั่วโมง
ต่อคน/ภาคเรียน 
 
๒. ครูร้อยละ ๙๐.๐๐ 
ได้รับการพัฒนาตาม
โครงการพัฒนาบุคลากร 

๑. ครูร้อยละ ๑๐๐.๐๐  
มีการพัฒนาตนเองโดย
เฉลี่ยมากกว่า ๑๘ ชั่วโมง
ต่อคน/ภาคเรียน 
 
๒. ครูร้อยละ ๑๐๐.๐๐
ได้รับการพัฒนาตาม
โครงการพัฒนาบุคลากร 

ตามเป้าหมาย 
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5.จดัสภาพแวดล้อม ทางกายภาพ 
และสังคมทีเ่อื้อต่อการจดัการ
เรียนรู้อย่างมคีุณภาพ 

๑. มีแผนผังการใช้อาคาร
และห้องต่าง ๆ ร้อยละ
๙๐.๐๐ 
 
๒. มีค าสั่งแต่งตั้งผู้ดูแล
อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ 
 
 
 
 
 
 
๓. โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อม 
 
 
 
๔. โครงการปรับปรุง
พัฒนาอาคาร สถานที่  
ภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม
และระบบสาธารณูปโภค 

๑. มีแผนผังการใช้อาคาร
และห้องต่าง ๆ ร้อยละ
๑๐๐.๐๐ 
 
๒. มีค าสั่งแต่งตั้งผู้ดูแล
อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ ตามค าสั่ง
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ตรัง ที่ ๑๕๘/๒๕๖๑  
ลงวันที่ ๓๐ ตลุาคม 
๒๕๖๑ 
 
๓. โรงเรียนได้รับการ
พัฒนาอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมปรากฏ
ตามรายงานโครงการ 
 
๔. โรงเรียนได้รับการ
ปรับปรุงพัฒนาอาคาร 
สถานที่ ภูมิทัศน์ สภาพ 
แวดล้อมและระบบ
สาธารณูปโภคปรากฏ
ตามรายงานโครงการ 

ตามเป้าหมาย 

6.จดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบรหิารจัดการ 
และการจดัการเรียนรู ้

๑. ครผูู้สอนร้อยละ 
๙๐.๐๐  มีเครือ่ง 
Notebook เพือ่ใช้ใน 
การเรียนการสอน 
 
๒. ครูทุกกลุม่สาระการ
เรียนรู้ มีสื่อเทคโนโลยีที่
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
จ านวนไม่น้อยกว่า   
๒๐ รายการ 
 
 

๑. ครผูู้สอน ร้อยละ 
๙๙.๐๐  มีเครือ่ง 
Notebook เพือ่ใช้ใน 
การเรียนการสอน 
 
๒. ครูทุกกลุม่สาระการ
เรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยีที่
สนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้ จ านวนมากกว่า 
๒๕ รายการ 
 
 

ตามเป้าหมาย 
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๓. ครแูต่ละกลุม่สาระมี
การสร้างนวัตกรรม/
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
จ านวนไม่น้อยกว่า   
๕ รายการ 
 
๔. โรงเรียนมีทะเบียน
แหล่งเรียนรู้ทัง้ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา  
ไม่น้อยกว่า  ๒๐  แหล่ง 
ต่อปีการศึกษา 

๓. ครแูต่ละกลุม่สาระมี
การสร้างนวัตกรรม/
เทคโนโลยี เพือ่การ
เรียนรู้จ านวนมากกว่า 
๗  รายการ 
 
๔. โรงเรียนมทีะเบียน
แหล่งเรียนรู้ทัง้ภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 
มากกว่า  ๓๐  แหล่ง 
ต่อปีการศึกษา 

7. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
ทกุฝ่าย และการร่วมรบัผิดชอบต่อ
ผลการจดัการศึกษาให้มคีุณภาพ
และ 
ได้มาตรฐาน 
(กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย) 

๑. โรงเรียนมีการประกาศ
แต่งต้ังคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
๒. โรงเรียนมีการประกาศ
แต่งต้ังคณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครอง 
 
 
 
 
๓. โรงเรียนมีค าสั่งการ
ปฏิบัติราชการของคณะครู 
บุคลากรทุกกลุม่งานทุก
ฝ่าย 
 
๔. โรงเรียนมีค าสั่งแต่งตั้ง
ครูที่ปรึกษาปฏิบัติหน้าที่
ตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
 
 
 

๑. โรงเรียนได้ประกาศ
แต่งต้ังคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามประกาศของ
โรงเรียน ลงวันที่ ๒ 
มีนาคม ๒๕๖๐ 
 
๒. โรงเรียนมีคณะกรรม 
การเครือข่ายผูป้กครอง 
ร่วมสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา ตาม
ประกาศลง วันที่ ๒๙ 
มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 
๓. โรงเรียนมีค าสั่งการ
ปฏิบัติราชการของคณะ
ครู บุคลากรทกุกลุ่มงาน
ทุกฝ่าย  
 
๔. โรงเรียนมีครูที่ปรึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ตามค าสั่งโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ตรัง  
ที่ ๒๐๕/๒๕๖๒ 

ตามเป้าหมาย 



182 
 

 

 

รายงานผลการประเมินตนเอง | ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ตัวชี้วดั เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนนิงาน หมายเหต ุ
 
 
๕. โรงเรียนมีค าสั่งแต่งตั้ง 
ครูเวรประจ าสัปดาห์ 
 
 
 
 
 
 
๖. โรงเรียนมีคณะกรรม 
การที่ปรึกษากลุ่มโรงเรียน 
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย ร่วมสนับสนุน
พัฒนาโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
๗. โรงเรียนได้รับการสนับ 
สนุนความร่วมมือจาก 
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ในการ
จัดการศึกษา  
 

ลว.๕ พ.ย. ๒๕๖๒ 
 
๕. โรงเรียนมีครูเวร
ประจ าสัปดาห์ปฏิบัติ
หน้าที่ตามค าสั่งโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ตรัง  
ที่ ๒๐๑/๒๕๖๒ 
ลงวันที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๒ 
 
๖. โรงเรียนมีคณะกรรม 
การที่ปรึกษากลุ่ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ร่วมสนับสนุนพัฒนา
โรงเรียนตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ลงวันที่ ๑๘ กมุภาพันธ์ 
๒๕๕๒ 
 
๗. โรงเรียนได้รับความ 
ร่วมมือสนับสนุนจาก 
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ใน 
การจัดการศึกษาจาก 
มหาวิทยาลัยสงขลา  
นครินทร์ มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ  
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ระดบัดเีลศิ 
 

ตัวชี้วดั เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนนิงาน หมายเหต ุ
1.จดัการเรียนรู้ผ่านการคดิและ
ปฏิบตัิจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได ้

๑. ครทูุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้จัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นการ
คิดและปฏิบัติจริง ไม่
น้อยกว่า ๒๐ รายวิชา 
ต่อปีการศึกษา 
 
๒. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของ
ครทูุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่จัดการเรียนรู้
ผ่านการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้
 
3. โรงเรียนมีกจิกรรม 
โครงการที่ส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนด้านการคิด
และการปฏิบัติจริง ไม่
น้อยกว่า ๑๐ โครงการ 

๑. ครูทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้จัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นการ
คิดและปฏิบัติจริง 
มากกว่า ๒๐ รายวิชา 
ต่อปีการศึกษา 
 
๒. ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของ
ครูทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่จัดการเรียนรู้
ผ่านการคิดและปฏิบัติ
จริง มีผลงานและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
3. โรงเรียนมีกจิกรรม 
โครงการที่ส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนด้านการคิด
และการปฏิบัติจริง 
มากกว่า ๑๒ โครงการ 
ได้แก่ 
๑) โครงการค่ายวิชาการ 
ม.๑ 
๒) โครงการค่ายวิชาการ 
ม.๔ 
๓) โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศด้านวิชาการทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๓) โครงการส่งเสริม
นักเรียนเข้าค่ายโอลิมปิก
วิชาการ สอวน. 
๔) โครงการส่งเสริม
ความร่วมมือด้าน
วิชาการกับมหาวิทยาลัย

สูงกว่า
เป้าหมาย 
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พี่เลี้ยง(นักเรียนท าวิจัย
ร่วมกับมหาวิทยาลัยพี่
เลี้ยง) 
๕) โครงการฟสิิกส์สัป
ยุทธ ์
๖) โครงการ STEM 
EDUCATION นักเรียน
ระดับชั้น ม.๑-ม.๕ 
๗) โครงการส่งเสรมิ
ศักยภาพนักเรียนด้าน
โครงงาน 
๘) โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศด้าน
คอมพิวเตอร์และ
หุ่นยนต์ 
๙) โครงการค่ายศิลปะ 
๑๐) โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย 
๑๑) โครงการศึกษา 
ดูงานด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสังคมศึกษา
ระดับชั้น ม.๒  
๑๒) โครงการศึกษา 
ดูงานด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
ระดับชั้น ม.๔  
๑๓) โครงการศึกษา 
ดูงานด้านสังคมศึกษา 
ภาษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม และ
โบราณคดี ระดับชั้น ม.๕ 
๑๔) โครงการพัฒนา
ทักษะการรู้เรือ่งการอ่าน
และสื่อสารไดต้ามแนว
ทางการประเมินนักเรียน
นานาชาติ PISA 
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ตัวชี้วดั เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนนิงาน หมายเหต ุ
๑๖) โครงการส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียนด้าน
โครงงานสู่เวทีนานาชาติ 
๑๕) โครงการพัฒนา
นักเรียนด้านการส่ือสาร 
๑๖) โครงการจัด
นิทรรศการและน าเสนอ
โครงงานนักเรียน 
๑๙) กจิกรรมกีฬา
ระหว่างคณะสีประจ าปี 
๒๕๖2 

2. ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหลง่เรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้ 

๑.ร้อยละ 8๐.๐๐ ของ
ครทูุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู ้

๑.ร้อยละ 9๐.๐๐ ของ
ครูทุกกลุม่สาระการ
เรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู ้

สูงกว่า
เป้าหมาย 

3. มีการบรหิารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก 

๑.ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของ
ครูทุกกลุม่สาระการ
เรียนรู้มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

๑.ร้อยละ ๙๐.๐๐ ของ
ครูทุกกลุม่สาระการมี
การบริหารจัดการช้ัน
เรียนเชิงบวก 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

4. ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียน
อย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

๑.ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของ
ครูทุกกลุม่สาระการ
เรียนรู้ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

๑.ร้อยละ 9๐.๐๐ ของ
ครูทุกกลุม่สาระการ
ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลบัเพือ่พฒันาและ
ปรับปรุงการจดัการเรียนรู ้

โรงเรียนมีโครงการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู ้
เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 
 ไม่น้อยกว่า ๕ โครงการ 

โรงเรียนมีโครงการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้เพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้   
จ านวน ๘ โครงการ 
๑) โครงการความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
พี่เลี้ยง 

สูงกว่า
เป้าหมาย 
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ตัวชี้วดั เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนนิงาน หมายเหต ุ
๒) โครงการความ
ร่วมมือกับโรงเรียนคู่
พัฒนา ประเทศญี่ปุ่น 
๓) กิจกรรมน าเสนอ
ผลงานระหว่างกลุ่ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
๔) โครงการโรงเรียน
เครือข่าย 
๕) โครงการความ
ร่วมมือกับสถาบัน 
KOSEN 
๖) การประชุมเชิง
ปฏิบัติการทางวิชาการ
กลุ่มโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ 
ราชวิทยาลัย 
๗) การประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
๘) การประชุมเชิง
ปฏิบัติการคัดเลือกและ
ปรับปรุงข้อสอบกลาง
ภาคและปลายภาคกลุ่ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
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สรุปมาตรฐานการศกึษาของโรงเรียนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลยั ตรัง 
 

ระดับคณุภาพ 
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ ๒ มาตรฐานที่ ๓ มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา
โดยรวม 

ดเีลศิ ดเีลศิ ดเีลศิ ดเีลศิ 
 
 
ผู้ประเมินคนที่ ๑ 
                                 
                                   (นางสุวณี  อึ่งวรากร) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
 
 
ผู้ประเมินคนที่ ๒ 
 
                                  (นางตรีชฎา  ถาวรมาศ) 
ต าแหน่ง ครู ปฏบิตัหิน้าที่รักษาราชการรองผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารวิชาการ 
 
 
ผู้ประเมินคนที่ ๓ 
 
                                (นางวงษ์สดุา จิตรไมตรีเจรญิ) 
ต าแหน่ง ครู ปฏบิตัหิน้าทีห่วัหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศกึษา 
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