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คำนำ 
 

 การประเมินคุณภาพภายในหมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศีกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา และได้ รายงานผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา  โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินตนเอง  ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕6๓  เสนอต่อเขตพ้ืนที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ               
เป็นฐานข้อมูลสำหรับสถานศึกษานำไปจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ กำหนดกิจกรรม โครงการ ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา และเป็นฐานข้อมูลสำหรับเขตพ้ืนที่นำไปใช้ประโยชน์ และในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพ รายงานหน่วยงานต้นสังกัด ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของเขตพ้ืนที่ 
และเป็นฐานข้อมูลสำหรับใช้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ตามลำดับต่อไป 

 

 ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำรายงานครั้งนี้ ให้จน
สำเร็จลุล่วงและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

           
 
 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

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

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง มีวัตถุประสงค์พิเศษเพ่ือจัดการศึกษา 
ที่มุงเนนการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทางดานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นส าคัญ 
อาศัยการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝุายและการรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ 
และไดมาตรฐาน กลุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์รวมก าหนดอุดมการณ์ เปูาหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ   
ตามวิสัยทัศน ์“โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพทัดเทียมกับ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ เป็นองค์กรแหงอัจฉริยะ สรางคุณภาพผูเรียนสูสากล บน
พ้ืนฐานความเป็นไทย” มีค าขวัญประจ าโรงเรียนตามโครงการพระราชด าริและเฉลิมพระเกียรติ  
“รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม น าวิชาการ สืบสานงานพระราชด าริ” โรงเรียนมีเปูาหมายวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของสถานศึกษาชัดเจนตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์  โดยอาศัยการมีสวนรวม
ของบุคลากรทุกฝุายในโรงเรียนและผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนไดด าเนินการจัดการศึกษาซึ่งไดรับความรวมมืออยางดีจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง และไดรับการสนับสนุนความรวมมือจากคณะกรรมการที่
ปรึกษากลุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์  มีเครือขายความรวมมือในการเรียนรูทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ  ไดแก มหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยงในการจัดการศึกษา คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
มีการลงนามความรวมมือ (MOU) กับสถาบันการศึกษาในประเทศญี่ปุุนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รวมกัน นอกจากนี้โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ยังไดด าเนินการเกี่ยวกับโรงเรียน
ในโครงการเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาและคณิตศาสตร์ จ านวน 10 
โรงเรียนในจังหวัดตรัง โดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย ตรัง รวมพัฒนาครูในเรื่องการจัดการเรียนการสอน การใชหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพ่ือ
ท าการทดลองตาง ๆ ซึ่งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สนับสนุนงบประมาณ ปีละ 150,000 บาท/ปี 
ติดตอกันเป็นเวลา 3 ปี เพื่อใหครูไดจัดหาอุปกรณ์หรือเครื่องมือทดลองตาง ๆ ในการจัดการเรียนการ
สอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาดานวิทยาศาสตร์ไปดวยกัน  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย ตรัง มีการบริหารโครงการเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพสูมาตรฐานเป็นวงจรคุณภาพ PDCA                  
ในการขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของกลุม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ตามกลยุทธ์ระดับองค์กร เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามหลักสูตรโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ และสงเสริมความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สูการ
เป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดคน นวัตกร และมีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู  มีความเป็นไทย 
หางไกลยาเสพติด มุงมั่นพัฒนาประเทศ มีเจตคติที่ดีตอเพ่ือนรวมโลก  มีการทบทวนหลักสูตร            
และปรับปรุงแผนการเรียนรูฉบับยอรวมกันในกลุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย               
ทุกปีการศึกษา เพ่ือใหมีความทันสมัยและทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน ครูและบุคลากร
ทุกคนไดรับการอบรมตรงตามหนาที่หรือสอดคลองตามหนาที่ที่ปฏิบัติอยางนอย 20 ชั่วโมง                    
ตอปีการศึกษา มีหองเรียน หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สื่อเทคโนโลยี อุปกรณ์ที่ทันสมัยและ
พรอมใชงาน มีกิจกรรมสานสัมพันธ์รุนพ่ีรุนนองดวยกิจกรรมสายรหัส กิจกรรมพ่ีชวยนอง กิจกรรม
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ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มีแหลงเรียนรูครบทุกกลุมสาระการเรียนรู มีระบบเครือขายอินเตอร์เน็ต
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของโรงเรียน  

การจัดการเรียนการสอนครูทุกคนเนนการจัดการเรียนรูโดยการลงมือปฏิบัติจริง ใชกิจกรรม
การเรียนรูแบบ Active Learning ใหนักเรียนทุกคนไดลงมือปฏิบัติจริง สามารถน าความรูความเขาใจ
ตลอดจนทักษะและประสบการณ์ที่ไดจากการเรียนรูไปประยุกต์ใชในชีวิตประจ าวัน รวมไปถึงการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ์การแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  สรางนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ตอชุมชนและประเทศชาติ 
นักเรียนมีการใชแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกอยางนอยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง มีกิจกรรมการ
เยี่ยมหอพักของครูที่ปรึกษาส าหรับนักเรียนทุกคน จัดกิจกรรมโฮมรูมทุกวันตอนเชากอนเขาหองเรียน
และคาบกิจกรรมโฮมรูมในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ มีกระบวนการซอมเสริมทุกกลุมสาระการเรียนรู  
ในรูปแบบของคลินิกวิชาการ ซึ่งจัดใหกับนักเรียนแตละกลุมตามศักยภาพ จัดกิจกรรมสงเสริม
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนเขารวมการแขงขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์ ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม การงานอาชีพ ศิลปะ ดนตรี 
และกีฬาตาง ๆ ทั้งในระดับกลุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาค ระดับชาติ
และนานาชาติ ไดรับรางวัลในระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง หรือล าดับที่ ๑,๒,๓ 
และ รางวัลชมเชย นักเรียนสามารถสรางนวัตกรรมดานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและดาน
อ่ืน ๆ ที่ไดรับรางวัลทั้งในประเทศและตางประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รอยละ ๗๒.๙๓ และคะแนนเฉลี่ย
ผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (O-NET)ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รอยละ ๖๑.๗๒ 

นักเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรมสงเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  มีสวนรวมในกิจกรรม 
ท าความสะอาดเขตพ้ืนที่รับผิดชอบและหอพัก รวมกิจกรรมสงเสริมความภูมิใจในทองถิ่นและความ
เป็นไทยตลอดปีการศึกษา นักเรียนทุกคนผานเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางกาย มีสุขภาพกาย
อัตราการเจริญเติบโตน้ าหนักและสวนสูง (คา BMI) ในระดับปกติ มีผลการประเมินสุขภาวะจิตสังคม
อยูในกลุมปกติจากการคัดกรองนักเรียนรายบุคคลโดยใชเครื่องมือการคัดกรอง และนักเรียนอยู
รวมกับเพื่อนในหอพักดวยความอบอุนตามบริบทของโรงเรียนประจ า 

 
๓. จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพ 
 ๓.๑ จุดเด่น 
 โรงเรียนมีจุดเดนดานการพัฒนาผูเรียนท าใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม นักเรียนมีความคิดริเริ่ม สรางสรรค์ มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ 
นักคิดคน และนักพัฒนาที่ดีดานคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับเดียวกันกับผูเรียน
ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ ผูเรียนมีผลงานดานโครงงานวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยีในระดับประเทศและนานาชาติ ซึ่งในปีการศึกษา 2563 โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เป็นเจาภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ Thailand – 
Japan Student Science Fair 2020 (TJ-SSF 2020) ถือเป็นเวทีที่เปิดโอกาสใหนักเรียนไทยได
น าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในระดับนานาชาติ สถานศึกษามี
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่สอดคลองกับการพัฒนาผูเรียนทุกกลุมเปูาหมายรอบดานและตามความ
ตองการของผูเรียน รวมถึงความตองการเป็นรายบุคคล เปิดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมใน
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การจัดการศึกษาเพ่ือสนับสนุน สงเสริมและพัฒนาโรงเรียน สรางความพึงพอใจใหกับผูปกครองและ
ชุมชน 
 ๓.๒ จุดที่ควรพัฒนา  
  ๑) การพัฒนานักเรียนดานโครงงาน วิจัย สิ่งประดิษฐ์ การสรางนวัตกรรม ใหมี
จ านวนและคุณภาพเพ่ิมข้ึนและเขารวมน าเสนอผลงานในระดับนานาชาติเพ่ิมข้ึน 
  ๒) การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เทียบมาตรฐานสากลในระดับเดียวกัน 
  3) การสรางเครือขายพัฒนาการศึกษารวมกับสถาบันและองค์กรระดับนานาชาติ 
 ๓.๓ แนวทางการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
  ๑) สงเสริมการพัฒนานักเรียนรายบุคคลและมีแผนการจัดการเรียนรูเฉพาะบุคคล 
  2) สรางเครือขายความรวมมือ กับกลุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง โรงเรียนคู พัฒนาประเทศญี่ปุุน เ พ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  
ใหเทียบเทาระดับนานาชาติ 

 3) ส่งเสริมการพัฒนานักเรียนให้มีจิตมุ่งที่จะท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับ
สังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม  
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ส่วนที่ ๒ 
 ข้อมูลพื้นฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | ๖ 

 

 รายงานผลการประเมินตนเอง | ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 
ข้อมูลทั่วไป 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  ตั้งอยูเลขท่ี ๑๙๖  หมู 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 ประเภทผูเรียนประจ า มีพ้ืนที่ ๑๐๐ ไร เขตพ้ืนที่
บริการ ๕ จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดตรัง จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดระนอง และจังหวัด
ภูเก็ต ระดับท่ีเปิดสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทนักเรียนประจ า 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เป็นโรงเรียนหนึ่งในจ านวน ๑๒ โรงเรียน ที่จัดตั้งขึ้น
เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ทรงเจริญ
พระชนมายุครบ ๓ รอบ ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๓๖  ดวยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีตอ
งานดานวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมไปชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรของประเทศ  
ประกอบกับภาวะที่ประเทศชาติก าลังตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถดานวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมไปชวยพัฒนาในโครงการตาง ๆ ของรัฐ  กรมสามัญศึกษาจึงไดจัดตั้ง
โรงเรียนเพ่ือปลูกฝัง  และสงเสริมพรอมทั้งใหโอกาสแกเยาวชนที่มีความสนใจมีความสามารถทางดาน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม  ไดฝึกฝนดานนี้เป็นพิเศษตั้งแตเยาว์วัย  โดยขอพระราชทาน 
พระราชานุญาตขนานนามโรงเรียนวา “จุฬาภรณราชวิทยาลัย” และใชนามภาษาอังกฤษวา 
“Princess  Chulabhorn’s College” 
 อนึ่ง  เริ่มแรกโครงการจัดตั้งโรงเรียนมีเปูาหมายจ านวน ๑๒ โรง เพ่ือใหครบทุกเขต
การศึกษา และไดประกาศจัดตั้ง ๓ โรงเรียนแรกที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เชียงราย และตรัง   
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๓๖  โดยใชชื่อวา “โรงเรียนเฉลิม 
พระเกียรติสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี” ส าหรับสถานที่ตั้ง
โรงเรียนของจังหวัดตรัง  ไดรับอนุญาตใหใชที่ดินสาธารณประโยชน์ ของต าบลบางรัก อ าเภอเมือง 
จังหวัดตรัง  ตอมาไดมีประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๙  ธันวาคม ๒๕๓๖ เปลี่ยนเป็น
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตามดวยชื่อจังหวัด 
 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  ด าเนินการรับผูเรียนครั้งแรก  เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม  
๒๕๓๗  โดยเปิดรับผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ชั้นละ ๒ หองเรียน เปิด
เรียนวันแรกเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๗  ซึ่งในขณะนั้นอาคารเรียนและอาคารประกอบตาง ๆ 
อยูในระหวางการกอสรางโรงเรียนจึงไดใชสถานที่เรียนชั่วคราวที่วิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดตรัง จนถึง
สิ้นภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๓๘  จึงไดยายมาเรียนในสถานที่ปัจจุบัน 
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายที่จะพัฒนา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยใหเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์มีหลักสูตรหองเรียนวิทยาศาสตร์เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพและสงเสริมความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี   
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ดังนั้น ตั้งแตปีการศึกษา ๒๕๕๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)  
ไดเปิดรับผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ส าหรับหองเรียนวิทยาศาสตร์ จ านวน ๑ หองเรียน จ านวน
ผู เรียน ๒๔ คน  โดยใชหลักสูตรตนแบบของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มุงเนนผู เรียนใหมี
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเป็นนักวิทยาศาสตร์รุนเยาว์ และมีผลงานทางดานวิทยาศาสตร์ใน
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ  
 เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติใหกระทรวงศึกษาธิการด าเนิน
โครงการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง ๑๒ แหง ใหเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค มีหลักสูตรหองเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพและสงเสริมความสามารถพิเศษทางดาน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  เปิดรับผูเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๔  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
จ านวน  ๑ หองเรียน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ส าหรับหองเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ๑ หองเรียน 
จ านวน ๒๔ คน นอกจากนี้ยังมีหองเรียนวิทยาศาสตร์หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์อีก ๑ 
หองเรียน จ านวน ๒๔ คน   
 ปีการศึกษา ๒๕๕๕-2556 โรงเรียนไดรับผูเรียนหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน ๔ หองเรียน ๙๖ คน สวนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียน
ไดรับผูเรียน จ านวน ๕ หองเรียน ๑๒๐ คน และรับผูเรียนหองเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเพ่ิมเติมกรณี
พิเศษ ๑ หองเรียน จ านวน ๓๖ คน รวม 6 หองเรียน จ านวน 156 คน  
  ปีการศึกษา 2557 เป็นตนมา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  (โรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค) รับผูเรียนหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ในลักษณะของโรงเรียนประจ า จ านวน
ผูเรียนตามโครงสราง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ระดับชั้นละ 4 หองเรียน จ านวน 96 คน และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายระดับชั้นละ 6 หองเรียน จ านวน 144 คน รวม 30 หองเรียน 
หองเรียนละ 24 คน รวมทั้งสิ้น 720 คน 

เปลี่ยนชื่อโรงเรียน 
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช

กุมารี พระราชทานพระอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเป็น "โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย" ตอทายดวยชื่อจังหวัดที่เป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนและใชนาม
ภาษาอังกฤษวา "Princess Chulabhorn Science High School" ส านักพระราชวังมีหนังสือที่ รล 
0011.3/18298 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 แจงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยอางถึง
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 04278/2112 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เรื่องการเปลี่ยนชื่อ
โรงเรียนในกลุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ความ
วา ความทราบฝุาพระบาทแลว พระราชทานพระอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อโรงเรียนตามที่กราบทูลขอมา 
ตอมาเม่ือวันที่ 6 สิงหาคม 2561 กระทรวงศึกษาธิการออกประกาศเรื่องการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจุฬา
ภรณราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย โดยมีผลตั้งแต 3 กรกฎาคม 
2561 

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ศูนย์พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ไดรับการยกฐานะเป็น 
“ส านักบริหารงานความเป็นเลิศดานวิทยาศาสตร์ศึกษา” ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศจัดตั้ง
ส านักบริหารงานความเป็นเลิศดานวิทยาศาสตร์ศึกษา เป็นหนวยงานการศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีชื่อยอวา สบว. ใชชื่อภาษาอังกฤษวา Excellence In Science 
Education Bureau ( ESEB ) 
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 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานตราสัญลักษณ์ใหมใหกับโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย แบบตราสัญลักษณ์ใหม ออกแบบโดย นางสาวเพ็ชสุภา รัตนเพชร 
นายชางศิลปกรรม ช านาญงาน กลุมศิลปประยุกต์และเครื่องเคลือบดินเผา ส านักชางสิบหมู  
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่  16 พฤษภาคม 2562 ซึ่งรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศใหใชตราสัญลักษณ์นี้  เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ที่ผานมา 
 
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง 

๑. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์             
อัครราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ ๓ รอบ 

๒. เพ่ือเป็นสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที่ฝึกทักษะความรูความสามารถของผูเรียน 
ดานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมตั้งแตวัยเยาว์ซึ่งเป็นการเตรียมบุคลากรไวรองรับ 
โครงการดานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 

๓. เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนที่เรียนดี มีความสามารถทางดานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มีโอกาสเพ่ิมมากขึ้นในการเขาเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาและไดพัฒนาความรูพ้ืนฐานในดานนี้ 
อยางเขมขน น าไปสูการแกปัญหาและปรับปรุงสิ่งแวดลอมใหไดผลอยางแทจริง 

๔. เพ่ือเป็นสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตัวอยางในดานการฝึกอบรมผูเรียนใหเป็นกุลบุตร - 
กุลธิดาที่เพียบพรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม  สามารถพ่ึงพาตนเองไดและเป็นประโยชน์ตอสังคม 
 
วิสัยทัศน์ 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง   เป็นโรงเรียนที่พัฒนานักเรียนใหมีจิตใจ 
บุคลิกลักษณะอันพึงประสงค์ และมีคุณภาพการศึกษาอยูในระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน า        
ของนานาชาติ 

พันธกิจ 
ด้านจิตใจ และบุคลิกลักษณะอันพึงประสงค์  

1. ปลูกฝังใหนักเรียนเห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความเป็นผูน า 

2. สงเสริมการจัดกิจกรรมรักการเรียนรู การอาน การเขียน การคนควา อยางเป็นระบบ  
มีความรอบรู และบูรณาการความรูได 

3. สรางจิตส านึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความเขาใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์ของ
ชาติมีความรักและความภูมิใจในชาติบานเมืองและทองถิ่น เป็นพลเมืองดียึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

4. สรางจิตส านึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณี และภูมิปัญญาไทย 
ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีเจตคติท่ีดีตอเพ่ือนรวมโลกและธรรมชาติ 
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5. ปลูกฝังใหนักเรียนมีจิตมุงที่จะท าประโยชน์และสรางสิ่งที่ดีงามใหกับสังคม มีความ
รับผิดชอบตอสังคมตองการตอบแทนบานเมืองตามความสามารถของตนอยางตอเนื่อง 

6. สงเสริมใหนักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี รักการออกก าลังกาย รูจักดูแลตนเองใหเขมแข็ง
ทั้งกายและใจ  
ด้านคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ 

7. จัดหลักสูตรและการจัดการเรียนรูดานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อยางลึกซึ้งในระดับ
เดียวกัน กับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ 

8. จัดการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดริเริ่มสรางสรรค์ มีจิต
วิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดคนและนักพัฒนานวัตกรรมดานคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับเดียวกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ 

9. จัดกระบวนการเรียนรูใหมีความรูและทักษะการใชภาษาตางประเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของ
นานาชาติ 

10.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

11. พัฒนาระบบสนับสนุน การบริหารจัดการและภาคีเครือขาย 
 
เป้าประสงค์ (Goals) 

1. เพ่ือใหนักเรียนเห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความเป็นผูน า 

2. เพ่ือใหนักเรียนรักการเรียนรู การอาน การเขียน การคนควา อยางเป็นระบบ มีความ  
รอบรู และบูรณาการความรูได 

3. เพ่ือใหนักเรียนมีจิตส านึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความเขาใจและภูมิใจใน
ประวัติศาสตร์ของชาติ มีความรักและความภูมิใจในชาติบานเมืองและทองถิ่น เป็นพลเมืองดียึดมั่นใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

4. เพ่ือใหนักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณี และภูมิ
ปัญญาไทย ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีเจตคติที่ดีตอเพ่ือนรวมโลกและ
ธรรมชาติ 

5. เพ่ือใหนักเรียนมีจิตมุงที่จะท าประโยชน์และสรางสิ่งที่ดีงามใหกับสังคม มีความรับผิดชอบ
ตอสังคมตองการตอบแทนบานเมืองตามความสามารถของตนอยางตอเนื่อง 

6. เพ่ือใหนักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี รักการออกก าลังกาย รูจักดูแลตนเองใหเขมแข็งทั้ง
กายและใจ  
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7. เพ่ือใหมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรูดานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อยางลึกซึ้งใน
ระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ 

8. เพ่ือใหมีการจัดการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดริเริ่ม
สรางสรรค์มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดคนและนักพัฒนานวัตกรรมดาน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับเดียวกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของ
นานาชาติ 

9. เพ่ือใหมีการจัดกระบวนการเรียนรูใหมีความรูและทักษะการใชภาษาตางประเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้น
น าของนานาชาติ 

10. เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษาส าหรับนักเรี ยนที่มี
ความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

11. เพ่ือพัฒนาระบบสนับสนุน การบริหารจัดการและภาคีเครือขาย 
 

ภารกิจของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

 1. เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาดวยหลักสูตรเฉพาะ ส าหรับผูมีความสามารถพิเศษดาน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในลักษณะโรงเรียนประจ า 
 2. เป็นโรงเรียนที่รับนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษในพ้ืนที่บริการ โดยเนนการใหโอกาส
นักเรียนผูมีศักยภาพสูงดานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่กระจายอยูในทุกภูมิภาคของประเทศ 
 3. เป็นโรงเรียนที่เนนคุณภาพ ไมเนนปริมาณ  
 4. เป็นโรงเรียนตนแบบของภูมิภาค  
 5. เป็นโรงเรียนที่ตองพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
ชั้นน าของนานาชาติ 
    6. เป็นโรงเรียนที่เป็นศูนย์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ศึกษาในสวนภูมิภาค (Regional Science 
Education Hub) เพ่ือใหบริการวิชาการและยกระดับคุณภาพการศึกษาดานการเรียน 
การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีใหกับโรงเรียนอื่น ๆ ในพื้นที่บริการ 
  
ค่านิยมองค์กร 
 PCSHS 
 P  Professionality   มืออาชีพ 
 C Collaboration     ประสานความรวมมือ 
 S Smart                ความสงางาม/ทันสมัย 
 H Head Hand Health Heart บูรณาการสติปัญญา น าพาปฏิบัติ  

สมรรถนะแข็งแรง มีแรงบันดาลใจ  
S Sharing    เอ้ืออาทรแบงปัน 
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อุดมการณ์ โรงเรียน 
1. เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ

ศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความเป็นผูน า 
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานดานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อยางลึกซึ้ง

ในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ 
3. มีความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดริเริ่มสรางสรรค์ มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย 

นักประดิษฐ์ นักคิดคนและนักพัฒนานวัตกรรมดานคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับ
เดียวกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ 

4. รักการเรียนรู การอาน การเขียน การคนควา อยางเป็นระบบ มีความรอบรู และบูรณา
การความรูได 

5. มีความรูและทักษะการใชภาษาตางประเทศและเทคโนโลยี สารสนเทศไดอยางมี
ประสิทธิภาพในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ 

6. มีจิตส านึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความเขาใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติ  
มีความรักและความภูมิใจในชาติบานเมืองและทองถิ่น เป็นพลเมืองดียึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

7. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณี และภูมิปัญญาไทย 
ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีเจตคติที่ดีตอเพ่ือนรวมโลกและธรรมชาติ 

8. มีจิตมุงที่จะท าประโยชน์และสรางสิ่งที่ดีงามใหกับสังคม มีความรับผิดชอบตอสังคม
ตองการตอบแทนบานเมืองตามความสามารถของตนอยางตอเนื่อง 

9. มีสุขภาพอนามัยที่ดี รักการออกก าลังกาย รูจักดูแลตนเองใหเขมแข็งท้ังกายและใจ  
 
ยุทธศาสตร์โรงเรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการจัดการเรียนรู 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาอาคารสถานที่และแหลงเรียนรู 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและสารสนเทศ 
 

กลยุทธ์โรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพนักเรียนสูการเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดคนและ

นักพัฒนานวัตกรรม 
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนากระบวนการสรรหาและการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสรางคุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
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กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือจัดการศึกษาส าหรับ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบสนับสนุน การบริหารจัดการและเครือขายความรวมมือทางวิชาการ 
 
ค าขวัญโรงเรียน 

รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม น าวิชาการ สืบสานงานพระราชด าริ 
 
ปรัชญาประจ าโรงเรียน                 

“ปญญายตฺถ วิปสฺสติ” “คนยอมเห็นเนื้อความดวยปัญญา” 
 
ข้อมูลครูและบุคลากรของสถานศึกษา 
๑. ข้อมูลผู้บริหาร 

๑.๑) ผู้อ านวยการโรงเรียน  
นางสุวณี อึ่งวรากร   

 วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาเอก ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.)  
 สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 โทรศัพท์  065-5615696 
 ด ารงต าแหนงที่โรงเรียนนี้ตั้งแต  10 พฤศจิกายน 2560 จนถึงปัจจุบัน  
 

๑.๒) รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 นางกานดา ก้าวสัมพันธ์ 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)  
 สาขา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 โทรศัพท์ 083-5070437 
 ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  18 มีนาคม 2553 

(ต าแหนงรองผูอ านวยการ ตั้งแต 21 ตุลาคม 2563) 
 
๑.๓) รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 นายนพฤทธิ์  วงศ์ลักษณพันธ์ 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)  
 สาขา การบริหารนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 
 โทรศัพท์ 093-2465844 
 ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 21 ตุลาคม 2563 
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 ๑.๔) รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 นางแสงดาว  เพ็ชร์พราว 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)  
 สาขา การบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
 โทรศัพท์ 088-7530970 
 ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  21 ตุลาคม 2563 
 
 ๑.๕) รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
 นายพิฐิพงศ์  ยวงใย 

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)  
 สาขา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
 โทรศัพท์ 091-0342172 
 ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  21 ตุลาคม 2563 
 
๒. ข้อมูลครูและบุคลากร  

๒.๑) ข้อมูลครูและบุคลากร จ าแนกชาย-หญิง (ขอมูลวันที่  ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔) 
 

* หมายเหตุ: ไม่รวมลูกจ้างประจ า (เพศชาย) จ านวน 2 คน 

ที ่ บุคลากร 
จ านวน 

รวม 
ชาย หญิง 

1 ผู้อ านวยการ - 1 1 
2 รองผู้อ านวยการ 2 2 4 
3 ครูประจ าการ 18 40 59 
4 ลูกจ้างประจ า 2 - 2 
5 ครูจ้างสอน 3 6 9 
6 พนักงานราชการ   

- พนักงานวิทยาศาสตร์  
- เจ้าหน้าที่การเงิน 
- เจ้าหน้าที่แผนงาน 

 
- 
- 
- 

 
6 
1 
1 

 
8 

7 ครูหอพัก 6 8 14 
8 ครูภาษาต่างประเทศ 

- อังกฤษ (เจ้าของภาษา) 
- ครูญี่ปุ่น  

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

9 เจ้าหน้าที่ 4 13 17 
10 ภารโรง/ช่างซ่อมบ ารุง 1 - 1 
11 พนักงานขับรถ 2 - 2 
12 ยาม 2 - 2 

รวมทั้งสิ้น 40 78 119 
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ภาษาไทย, 5 

คณิตศาสตร์, 11 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 20 สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม, 6 

สุขศึกษาและพละ
ศึกษา, 2 

ศิลปะ, 3 

การงานอาชีพ, 2 

ภาษาต่างประเทศ, 
7 

แนะแนว, 2 บรรณารักษ์, 1 

๒.๒) ข้อมูลครูผู้สอนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ขอมูลวันที่  ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ครูผู้สอนระดับ 
มัธยมศึกษา รวม 

 
หมายเหตุ 

ชาย หญิง 
ภาษาไทย 2 3 5  
คณิตศาสตร์ 5 6 11  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 15 20  
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 4 6  
สุขศึกษาและพละศึกษา 2 - 2  
ศิลปะ 2 1 3  
การงานอาชีพ - 2 2  
ภาษาตางประเทศ - 7 7  
แนะแนว - 2 2  
บรรณารักษ์ - 1 1  
รวม 18 41 59  
 

แผนภูมิแสดงข้อมูลครูผู้สอนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ช านาญการพิเศษ ช านาญการ ไมมี พนักงานราชการ/พนักงานวิทยาศาสตร์ 

๒.๓) ข้อมูลครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ จ าแนกตามวิทยฐานะ   
 (ขอมูลวันที่  ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔) 

 
แผนภูมิแสดงข้อมูลครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ จ าแนกตามวิทยฐานะ   
 

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

วิทยฐานะ 

ช านาญการพิเศษ ช านาญการ ไม่มี 
วิทยฐานะ 

พนักงานราชการ/
พนักงาน

วิทยาศาสตร์ 
ฝุายบริหาร 4 1 - - 
ภาษาไทย 2 2 1 - 
คณิตศาสตร์ 8 1 2 - 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 9 2 7 
สังคมศึกษา ศาสนาฯ 1 3 2 - 
สุขศึกษาและพละศึกษา - - 2 - 
ศิลปะ 1 1 1 - 
การงานอาชีพ 1 1 - - 
ภาษาตางประเทศ 2 3 2 - 
ครูแนะแนว/บรรณารักษ์ 1 2 - - 
รวม 28 23 12 7 
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ชาย หญิง 

๓. ข้อมูลนักเรียน  
ข้อมูลนักเรียน จ าแนกตามระดับช้ันเรียนและจ าแนกชาย-หญิง 
(ขอมูลวันที่  ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔) 

 
ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง 

ชาย หญิง 
ม.๑ ๔ 51 45 ๙๖ ๒๔ 
ม.๒ ๔ 46 50 ๙๖ ๒๔ 
ม.๓ ๔ 50 46 ๙๖ ๒๔ 
รวม ม.ต้น ๑๒ ห้อง ๑๔๗ ๑๔๑ ๒๘๘ ๒๔ 
ม.๔ ๖ 70 74 144 ๒๔ 
ม.๕ ๖ 62 82 144 ๒๔ 
ม.๖ ๖ 77 67 144 ๒๔ 
รวม ม.ปลาย ๑๘ ห้อง ๒๐๙ ๒๒๓ ๔๓๒ ๒๔ 

รวม ๓๐ 356 364 720 ๒๔ 
 

แผนภูมิแสดงข้อมูลนักเรียน จ าแนกตามระดับชั้นเรียนและจ าแนกชาย-หญิง 
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๔. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563 

แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563 แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

        
ปีการศึกษา กลุ่มสาระ 4 3.5 3 2.5 2 AVG 

2563 ภาษาไทย 1112 239 130 24 25 3.78 

2563 คณิตศาสตร ์ 1450 348 314 129 128 3.60 

2563 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3957 825 471 180 95 3.75 

2563 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2750 686 351 130 45 3.75 

2563 สุขศึกษาและพลศึกษา 1549 249 110 53 49 3.79 

2563 ศิลปะ 1830 68 19 4 6 3.96 

2563 การงานอาชีพ 751 43 24 3 0 3.96 

2563 ภาษาต่างประเทศ 1313 413 259 71 27 3.69 
เฉลี่ย 3.79 
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แผนภูมิผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖3 
แสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ ๓ ชึ้นไป 

แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียน 80.19 71.37 79.9 60.25
สังกัด 57.38 34.56 27 30.48
ประเทศ 54.29 34.38 25.46 29.89

80
.1

9 

71
.3

7 

79
.9

 

60
.2

5 

57
.3

8 

34
.5

6 

27
 

30
.4

8 

54
.2

9 

34
.3

8 

25
.4

6 

29
.8

9 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)  
ปีการศึกษา ๒๕๖3 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
โรงเรียน 68.98 56.14 72.68 62.33 48.49
สังกัด 47.85 28.97 28.57 34.69 37.2
ประเทศ 44.36 29.94 26.04 32.68 35.93
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)  
ปีการศึกษา ๒๕๖3 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปี ๒๕๖1-๒๕๖3
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
2561 83.75 60.77 89.58 72.17
2562 80.22 68.23 87.45 58.72
2563 80.19 71.37 79.9 60.25

เฉลี่ยรวม 81.39 66.79 85.64 63.71
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)  
ปีการศึกษา ๒๕๖1-๒๕๖3) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ (ระดับโรงเรียน) 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ lสังคมศึกษา 
2561 72.13 63.48 87.59 60.26 49.09
2562 66.6 55.74 75.3 57.28 50.74
2563 68.98 56.14 72.68 62.33 48.49

เฉลี่ยรวม 69.24 58.45 78.52 59.96 49.44
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)  
ปีการศึกษา ๒๕๖1-๒๕๖3) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ระดับโรงเรียน) 
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ตารางผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 
 

รายวิชา จ านวน
นักเรียน 

จ านวน            
ผู้เข้าสอบ 

ร้อยละของ
ผู้เข้าสอบ 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ าสุด 

คะแนนเฉลี่ย 
โรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 
จังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย 
ประเทศ 

ภาษาไทย 

96 

71 73.96 90.00 63.75 80.19 57.38 54.29 
ภาษาอังกฤษ 71 73.96 95.00 30.00 71.37 34.56 34.38 
คณิตศาสตร ์ 78 81.25 100.00 40.00 79.90 27.00 25.46 
วิทยาศาสตร ์ 71 73.96 89.00 31.20 60.25 30.48 29.89 

 
ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  ปีการศึกษา 2562-2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  ปีการศึกษา 2562-2563 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 
ค่าพัฒนา ปีการศึกษา  

2562 
ปีการศึกษา  

2563 
ภาษาไทย 80.22 80.19 -0.03 
ภาษาอังกฤษ 68.23 71.37 +3.14 
คณิตศาสตร์ 87.45 79.90 -7.55 
วิทยาศาสตร์ 58.72 60.25 +1.53 
เฉลี่ยรวม 73.66 72.93 -0.73 

 ปีการศึกษา 2562 
 ปีการศึกษา  2563 

ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ ค่าพัฒนา ภาษาไทย 
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ข้อมูลคะแนนสูงสุด ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

รายวิชา ชื่อ – สกุล คะแนนสูงสุด 
ภาษาไทย เด็กหญิงคณัสนันท์ อัครภาณิชย์กร 90.00 
ภาษาไทย เด็กหญิงณัฐริกา คงมี 90.00 
ภาษาไทย เด็กชายอภิวิชญ์ บุญคง 90.00 
ภาษาไทย เด็กหญิงสุธีรา แซโคว 90.00 
ภาษาอังกฤษ เด็กชายโกษม พาหุมันโต 95.00 
คณิตศาสตร ์ เด็กหญิงคณัสนันท์ อัครภาณิชย์กร 100.00 
คณิตศาสตร ์ เด็กหญิงชลพินทุ์ เองฉวน 100.00 
วิทยาศาสตร์ เด็กหญิงคณัสนันท์ อัครภาณิชย์กร 89.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | ๒๓ 

 

 รายงานผลการประเมินตนเอง | ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
ตารางผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ปีการศึกษา 2563 

 
ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  ปีการศึกษา 2562-2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  ปีการศึกษา 2562-2563 
 

 

66
.6

 

75
.3

 

57
.2

8 

50
.7

4 

55
.7

4 

61
.1

3 

68
.9

8 

72
.6

8 

62
.3

3 

48
.4

9 

56
.1

4 

61
.7

2 

0

20

40

60

80

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ ค่าพัฒนา สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

 
รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 
ค่าพัฒนา ปีการศึกษา  

2562 
ปีการศึกษา  

2563 
ภาษาไทย 66.60 68.98 +2.38 
คณิตศาสตร์ 75.30 72.68 -2.62 
วิทยาศาสตร์ 57.28 62.33 +5.05 
สังคมศึกษา 50.74 48.49 -2.25 
ภาษาอังกฤษ 55.74 56.14 +0.40 
เฉลี่ยรวม 61.13 61.72 +0.59 
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ข้อมูลคะแนนสูงสุด ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

รายวิชา ชื่อ – สกุล คะแนนสูงสุด 
ภาษาไทย นางสาววารุตา จันทร์ทองพูน 85.00 
ภาษาไทย นางสาวพัทธ์ธีรา ธัญสิริพิชญากร 85.00 
ภาษาอังกฤษ นายปุณณัตถ์ แกวพิทักษ์ 90.00 
คณิตศาสตร ์ นายปิยะรงค์ สนธิเศวต 100.00 
วิทยาศาสตร์ นายวรท เชาว์บวร 91.35 
สังคมศึกษาและวัฒนธรรม นางสาวพัทธ์ธีรา ธัญสิริพิชญากร 69.00 
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ส่วนที่ ๓ 
ผลการประเมนิตามมาตรฐานการศกึษาของ

สถานศกึษา ระดับการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
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ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
1. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 
2. วิธีการพัฒนา/กระบวนการ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 
       2.1 วิธีการ 
             โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง มีการพัฒนาคุณภาพผูเรียนโดยเริ่มตั้งแต    
กระบวนการคัดเลือกนักเรียน เนื่องจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เป็นโรงเรียน
วัตถุประสงค์พิเศษที่มุงพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางดานคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี จึงใชระบบการสอบคัดเลือกผูเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ขั้นพ้ืนฐานก าหนด โดยรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนระดับชั้นละ ๔ หองเรียน หองเรียนละ 
๒๔ คน คิดเป็นระดับชั้นละ 96 คนและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายระดับชั้นละ ๖ หองเรียน 
หองเรียนละ ๒๔ คน คิดเป็นระดับชั้นละ 144 คน ซึ่งท าใหเชื่อไดวาไดผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ตามท่ีก าหนดจริง หลักสูตรสถานศึกษาเปรียบเสมือนเข็มทิศในการก าหนดทิศทางในการพัฒนาผูเรียน
ใหเป็นไปตามวิสัยทัศน์ อุดมการณ์และเปูาหมาย โดยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
ไดจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเป็นลักษณะเฉพาะที่เนนการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางดาน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีรวมกับกลุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ 
ราชวิทยาลัยทั้ง 12 แหงทั่วประเทศ ซึ่งมีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นตนแบบ และไดรวมกัน
ประเมินผล ติดตามผลการใชหลักสูตรทุกปีการศึกษา ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรรวมกันทุก ๆ 3 ปี  
มีแผนการบริหารงานที่ชัดเจน มีการก าหนดมาตรฐาน ตัวชี้วัดความส าเร็จของผูเรียนรวมกันทั้ง  
12 แหงและบริหารจัดการภายใตการก ากับของส านักบริหารงานความเป็นเลิศดานวิทยาศาสตร์
ศึกษา (สบว.) การจัดท าแผนการเรียนรูฉบับยอ (โครงการสอน) ของครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู
รวมกันทั้ง 12 แหง จัดท าพัฒนาเครื่องมือการวัด/ประเมินผลกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
รวมกันทั้ง 12 แหง เนนกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในทุกกลุมสาระ โรงเรียน
มีแหลงเรียนรูภายในที่มีความพรอม มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย โรงเรียนมีเครือขายความรวมมือทาง
วิชาการกับหนวยงาน/องค์กรภายนอกทั้งในประเทศและตางประเทศโดยไดสงเสริมสนับสนุนให
นักเรียนไดรวมกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู พัฒนาความสามารถกับหนวยงาน/องค์กรภายนอกทั้งใน
ประเทศและตางประเทศอยางตอเนื่อง นอกจากนี้โรงเรียนยังจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่แตกตางจาก
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งไดก าหนดไวในหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียนให
เป็นไปตามอุดมการณ์และเปูาหมายของการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ โดยแบงกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนเป็น ๓ กิจกรรมยอย คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผูเรียน กิจกรรมเพ่ือ
สังคมและสาธารณประโยชน์ ซึ่งนักเรียนตองเขารวมปฏิบัติกิจกรรม ไดแก กิจกรรมศึกษาดูงานนอก
สถานที่ดานคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดานสังคมศึกษา ภาษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และโบราณคดี กิจกรรมการฟังบรรยายทางวิชาการ ดานคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ดานการพัฒนาบุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ์ ดานสังคมศึกษา ภาษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และดนตรี ดานการศึกษาตอและอาชีพ กิจกรรมการอานหนั งสือ ๑๐๐ เลมที่คนไทยควรอาน  
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กิจกรรมคายวิชาการ กิจกรรมคายพุทธบุตร กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมการออกก าลังกายและเลนกีฬา 
กิจกรรมโครงงาน กิจกรรมบ า เ พ็ญสาธารณประโยชน์ ใหกับโรง เรียน กิจกรรมบ า เ พ็ญ
สาธารณประโยชน์ตอชุมชนและสังคม กิจกรรมการน าความรูไปใชบริการสังคม ฯลฯ  กอปรกับ
โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในลักษณะโรงเรียนประจ า มีการประเมินผลกิจกรรมทักษะชีวิต เพ่ือ
พัฒนาและสงเสริมผูเรียนจากการอยูรวมกัน ไดเรียนรูอยางตอเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง สงผลให
สามารถพัฒนาผูเรียนไดอยางเต็มศักยภาพ สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนสูงขึ้นอยาง
ตอเนื่องและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ผูเรียนจึงมีคุณภาพเป็นไปตามวิสัยทัศน์ 
เปูาหมายและอุดมการณ์ ในระดับดีเลิศ 
       2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
               - แผนปฏิบัติการประจ าปี  
                        - หลักสูตรสถานศึกษา 
                        - แผนการจัดการเรียนรูของครูผูสอน 
                        - สรุปรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
                        - สรุปรายงานผลการพัฒนาตามมาตรฐานตัวชี้วัดความส าเร็จของผูเรียน      
กลุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
                        - รายงานผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
                        - โล รางวัล เกียรติบัตร ผลงานนักเรียน/ครู/โรงเรียน  
 
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 

3.1 จุดเด่น 
1) ผูเรียนไดมาจากการสอบคัดเลือก มีคุณสมบัติเป็นผูมีความสามารถพิเศษ

ทางดานคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

2)หลักสูตรสถานศึกษาเป็นลักษณะเฉพาะที่ เนนการ พัฒนานักเรี ยนที่ มี
ความสามารถพิเศษทางดานคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3) มีจ านวนนักเรียน 24 คนตอหองเรียนและจัดการเรียนในลักษณะโรงเรียน
ประจ า  

4) โรงเรียนมีแหลงเรียนรูภายในที่มีความพรอม มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
5) โรงเรียนมีความพรอมดานทรัพยากรการบริหาร (4M) 
6) โรงเรียนมีเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงาน/องค์กรภายนอก 

ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
3.2 จุดที่ควรพัฒนา 

1) พัฒนาผูเรียนดานการคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ความคิดเชิงสรางสรรค์และการ
ประยุกต์ความรูน าไปใชในชีวิตใหมากขึ้น 

2) สงเสริมผูเรียนใหมีการใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรูอยางเหมาะสมและพัฒนา
ภาษาตางประเทศ 

3) พัฒนาครูใหมีองค์ความรูในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
เพ่ิมมากข้ึนในทุกรายวิชา 
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4) สงเสริมใหนักเรียนเป็นผูมีอุดมการณ์ มีวินัย  มีความรับผิดชอบตอตนเอง 
รับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ 

3.3 แผนการจัดการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงข้ึน  
            1) พัฒนาผูเรียนดานการคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ความคิดเชิงสรางสรรค์และ 
การประยุกต์ความรูน าไปใชในชีวิตใหมากขึ้น โดยการสงเสริมการเรียนรูแบบ Active Learning   
การเรียนรูผานโครงงาน STEM 

2) สงเสริมผูเรียนในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรูอยางเหมาะสมและพัฒนา
ภาษาตางประเทศ 

3) พัฒนาครูใหมีองค์ความรูในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  
เพ่ิมมากข้ึน 

4) สงเสริมใหนักเรียนเป็นผูมีอุดมการณ์ มีวินัย  มีความรับผิดชอบตอตนเอง 
รับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ 

5) สงเสริมความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงาน/องค์กรภายนอกทั้งในประเทศ
และตางประเทศอยางตอเนื่อง 

 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
 

2. วิธีการพัฒนา/กระบวนการ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 
          2.1 วิธีการ  
 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง มีการพัฒนาคุณภาพดานกระบวนการ
บริหารและการจัดการอยางเป็นระบบ เนื่องจากเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน บริหารจัดการในลักษณะกลุมโรงเรียนภายใตการก ากับดูแล 
ของคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยใหเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (บอร์ด) 
ตามมติ ครม. มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมายและอุดมการณ์ในการพัฒนาผูเรียนไวรวมกัน
อยางชัดเจนโดยอาศัยการมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝุายในโรงเรียนและผานความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคณะกรรมการบริหารกลุมโรงเรียนและคณะท างานตาม
โครงสรางการบริหารงานที่เป็นระบบ มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพกลุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์  
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในลักษณะองค์รวม จัดท า
แผนกลยุทธ์ระยะ 3-5 ปีของกลุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยรวมกัน โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง มีโครงสรางการบริหาร ๕ กลุมงานอยางชัดเจน  
ใชกระบวนการบริหารเชิงคุณภาพ ใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม ยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ก าหนดปฏิทินในการปฏิบัติงาน น าแผนสูการปฏิบัติได
อยางมีประสิทธิภาพ มีระบบการติดตาม สรุปประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการและ
รายงานตอผูมีสวนเกี่ยวของทราบอยางตอเนื่อง ใชเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการและการเรียน 
การสอนครอบคลุมทุกฝุาย/กลุมสาระ/งาน มีการนิเทศติดตาม ตรวจสอบภายในอยางตอเนื่อง
สม่ าเสมอ จัดการประชุมเ พ่ือติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานตาง ๆ เป็นระยะ ๆ  
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อยางสม่ าเสมอ วางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพของผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุมเปูาหมายไดรับความรวมมือจากมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยงอยางตอเนื่อง ครูไดรับ
การพัฒนาตามโครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากร เนื่องจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ตรัง จัดการเรียนการสอนในลักษณะโรงเรียนประจ า สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือคุณภาพชีวิตความเป็นอยูของ
นักเรียน จึงมีความจ าเป็นในการปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สิ่งอ านวยความสะดวกตาง ๆ 
ตลอดจนสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรูของผู เรียนตลอด  
24 ชั่วโมง มีแผนผังการใชอาหารและหองตาง ๆ มีค าสั่งแตงตั้งผูดูแลอาคารเรี ยนและอาคาร
ประกอบ โรงเรียนไดรับการปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ สภาพแวดลอมและระบบ
สาธารณูปโภคตามโครงการ ท าใหโรงเรียนมีความรมรื่น สะอาด สวยงามและปลอดภัย ชวยสงเสริม
บรรยากาศแหงการเรียนรู สรางความมั่นใจแกผูปกครองทุกคน สงผลตอการพัฒนาคุณภาพผู เรียน 
ไดอยางรอบดานและเต็มศักยภาพ ผูเรียนทุกคนใชชีวิตและเรียนรูอยางมีความสุข ดังนั้น โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง จึงมีคุณภาพดานกระบวนการบริหารและการจัดการ  
ในระดับ ดีเลิศ 
          2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
                - โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยใหเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 
                - โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน                 
                - แผนปฏิบัติการประจ าปี 
                - สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ   
                - บันทึกการนิเทศติดตาม ตรวจสอบภายใน 
                - บันทึกการประชุมครู/ผูปกครอง/คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                - รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของโรงเรียน 
                - โล รางวัล เกียรติบัตร นักเรียน/ครู/โรงเรียน   
                - การตรวจสภาพพ้ืนที่จริง/สัมภาษณ์ผูเกี่ยวของ  
 
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงข้ึน 
 3.๑ จุดเด่น 

1) โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมายและอุดมการณ์ที่ชัดเจน 
2) โรงเรียนมีคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยใหเป็นโรงเรียน

วิทยาศาสตร์ภูมิภาค  
๓) โรงเรียนด าเนินการภายใตการก ากับดูแลของส านักบริหารงานความเป็นเลิศดาน

วิทยาศาสตร์ศึกษา (สบว.)  
๔) โรงเรียนมีความพรอมดานทรัพยากรการบริหาร (4 M) 
๕) โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในลักษณะโรงเรียนประจ า 
๖) โรงเรียนมีเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงาน/องค์กรภายนอกทั้งในประเทศ

และตางประเทศ 
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 ๓.๒ จุดที่ควรพัฒนา 
1) พัฒนาครู บุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพและมีอุดมการณ์ในการพัฒนา

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 

   3) สงเสริมความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงาน/องค์กรภายนอกทั้งในประเทศ
และตางประเทศอยางตอเนื่อง 

๓.๓ แผนการจัดการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงข้ึน 
1) ครูและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพและมีอุดมการณ์ในการพัฒนา

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
2) ทุกคนในองค์กรใชระบบเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ได ๒ 

ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
3) รวมมือทางวิชาการกับหนวยงาน/องค์กรภายนอกทั้งในประเทศและตางประเทศ

อยางตอเนื่อง 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๑. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

 
 2.วิธีการพัฒนา/กระบวนการ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการ

ประเมินตนเอง 
       2.1 วิธีการ 
             โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียน  
ที่มีความสามารถพิเศษทางดาน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี มีจ านวนนักเรียน 24 คน 
ตอหองเรียน มีความพรอมในดานอัตราก าลังครูผูสอน ครูผูสอนมีคุณวุฒิ สอนตรงตามวิชาเอก  
มีการจัดท าและพัฒนาหลักสูตร วิเคราะห์หลักสูตรตามมาตรฐาน จัดท าแผนการเรียนรูฉบับยอ 
(โครงการสอน , การออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผลรวมกับกลุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
จุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แหง โดยมีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง เป็นผูให
ค าแนะน าปรึกษา นอกจากนี้ครูทุกกลุมสาระการเรียนรูยังไดรับการพัฒนาองค์ความรู กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนโดยมีผูเชี่ยวชาญทั้งในประเทศและตางประเทศ คอยแนะน าใหค าปรึกษาอยา ง
ตอเนื่อง ท าใหครูผูสอนสามารถจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง (Active  Learning) 
การเรียนรูผานโครงงาน สงผลใหนักเรียนสามารถเรียนรู  มีทักษะสามารถน าไปประยุกต์ใชใน
ชีวิตประจ าวันได โรงเรียนมีกิจกรรม/โครงการที่สงเสริมและพัฒนาผูเรียนดานการคิดและปฏิบัติจริง 
เชน โครงการคายวิชาการ โครงการสงเสริมความเป็นเลิศดานวิชาการ โครงการสงเสริมนักเรียน  
เขาคายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. โครงการสงเสริมความรวมมือดานวิชาการกับมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง 
โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนดานโครงงาน โครงการคายศิลปะ เป็นตน ครูมีการจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก สามารถดูแลใหค าปรึกษาไดอยางทั่วถึง นักเรียนสามารถประดิษฐ์ คิดคนนวัตกรรมผาน
โครงงานที่สนใจและสามารถน าเสนอผลงานของตนเองโดยใชเทคโนโลยีและภาษาอังกฤษ แสดงถึง
ศักยภาพของนักเรียนเทียบเทานานาชาติได นอกจากนี้ครูผูสอนยังสงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาเรียนรู
ดวยตนเองอยางหลากหลายจากแหลงเรียนรูที่มีความพรอมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา   
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จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีการ
ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเป็นระบบ รายงานผลการประเมินใหผูที่เกี่ยวของไดรับทราบอยาง
สม่ าเสมอ  ท าใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูล เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู  สงผลให
ผูเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอยาง
ตอเนื่องทุกปีการศึกษา และนักเรียนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร สามารถศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
ทั้งในประเทศและตางประเทศ เป็นไปตามเปูาหมายและอุดมการณ์ในการพัฒนาโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ จนเป็นที่ประจักษ์และพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ  ดังนั้นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ตรัง จึงมีคุณภาพในดานกระบวนการจัดการสอนที่เนนผูเรียนเป็นส าคัญ ในระดับ
คุณภาพดีเลิศ 
        2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

- หลักสูตรสถานศึกษา     
- แผนการจัดการเรียนรูของครูผูสอน 
- รายงานการอบรมพัฒนาบุคลากร   
- รายงานการผลการเรียนของนักเรียน (ปพ.5) 
- บันทึกการประชุมกลุมสาระการเรียนรู   
- วิจัยในชั้นเรียน 
- รายงานผลการปฏิบัติงานของครู    
- บันทึกการนิเทศการเรียนการสอนของครู  
- สังเกต / สัมภาษณ์ผูเกี่ยวของ    
- โล รางวัล เกียรติบัตร ผลงานนักเรียน/ครู/โรงเรียน   
 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  
 ๓.๑ จุดเด่น 

๑) มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรูฉบับยอรวมกับกลุม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12  แหง 

2) มีการพัฒนาครูทุกกลุมสาระฯรวมกันโดยมีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็น
ตนแบบและมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงดูแลอยางตอเนื่อง 

3) มีจ านวนนักเรียน 24 คนตอหองเรียนและจัดการเรียนในลักษณะโรงเรียน
ประจ า  

4) โรงเรียนมีความพรอมทางดานสื่อ นวัตกรรมและแหลงเรียนรู  
5) โรงเรียนมีเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงาน/องค์กรภายนอกท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ 
 ๓.๒ จุดที่ควรพัฒนา 

1) สงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาองค์ความรูและเทคนิคการเรียนการสอนจาก
ผูเชี่ยวชาญทั้งในประเทศและตางประเทศเพ่ิมข้ึน 

2) สงเสริมใหนักเรียนไดน าเสนอผลงาน จัดหาเวทีใหนักเรียนไดแสดงความสามารถ  
แขงขันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

3) สงเสริมการสรางสังคมแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ของครูผูสอน  
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4) สงเสริมความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงาน/องค์กรภายนอกทั้งในประเทศ
และตางประเทศอยางตอเนื่อง 

 
4. แผนการจัดการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงข้ึน 

๔.1 สงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาองค์ความรูและเทคนิคการเรียนการสอนจากผูเชี่ยวชาญ
ทั้งในและตางประเทศเพ่ิมขึ้น 

๔.2 สงเสริมใหนักเรียนไดน าเสนอผลงาน จัดหาเวทีใหนักเรียนไดแสดงความสามารถ เขา
รวมการแขงขันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

๔.3 สงเสริมการสรางสังคมแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ของครูผูสอน  
๔.4 สงเสริมความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงาน/องค์กรภายนอกทั้งในประเทศและ

ตางประเทศอยางตอเนื่อง 
  
สรุปคุณภาพมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษาโดยรวม 
1.ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 
2. หลักฐานสนับสนุน :  
          โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางดาน
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอนในลักษณะโรงเรียนประจ า บริหาร
จัดการโรงเรียนภายใตการก ากับดูแลของส านักบริหารงานความเป็นเลิศดานวิทยาศาสตร์ศึกษา 
(สบว.) มีการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เปูาหมาย และอุดมการณ์ที่ชัดเจน  มีหลักสูตรสถานศึกษา 
ที่ผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพ สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอยางตอเนื่อง  
มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ทีม่ีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับสูงกวาระดับประเทศทุกรายวิชา 
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ผูเรียนมีความสามารถทางดาน
วิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามหลักสูตรรอยละ 
100 ผูเรียนมีคณุภาพตามเปูาหมายและอุดมการณ์ของการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์        
 โรงเรียนมีโครงสรางการบริหารชัดเจน  มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีการก ากับติดตาม
ประเมินผลมีความพรอมทางดานทรัพยากรการบริหาร (4M) บริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล 
ครูและบุคลากรมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นส าคัญและ
ปฏิบัติงานตามนโยบาย เพ่ือพัฒนาผู เรียนให เป็นไปตามเปูาหมายและอุดมการณ์ไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ  ครูและนักเรียนมีความรูความสามารถในการใชสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมอยาง
เหมาะสม ครูและบุคลากรไดรับการพัฒนาองค์ความรูเทคนิควิธีการกระบวนการจัดการเรียนการสอน
อยางสม่ าเสมอ โรงเรียนมีเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงาน/องค์กร ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ  ท าใหครูและนักเรียนไดรับโอกาสในการพัฒนาเทียบเทานานาชาติ  ซึ่งจะสงผลโดยตรง
ตอการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ อุดมการณ์และเปูาหมายในการพัฒนา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเป็นตนแบบในการ
พัฒนาการศึกษาเพ่ือสรางบุคลากรที่มีคุณภาพทางดานวิทยาศาสตร์  ซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญในการ
พัฒนาประเทศชาติตอไป 
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หลักฐานอ้างอิง 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี  
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยใหเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  

ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 
- แผนการจัดการเรียนรูของครูผูสอน 
- สรุปรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- สรุปรายงานผลการพัฒนาตามมาตรฐานตัวชี้วัดความส าเร็จของผูเรียนกลุมโรงเรียน

วิทยาศาสตร์ 
- รายงานผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
- โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน                 
- สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ   
- บันทึกการประชุมครู/ผูปกครอง/คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- รายงานการอบรมพัฒนาบุคลากร   
- บันทึกการประชุมกลุมสาระการเรียนรู   
- รายงานผลการปฏิบัติงานของครู    
- รายงานการผลการเรียนของนักเรียน (ปพ.5) 
- วิจัยในชั้นเรียน 

  - บันทึกการนิเทศติดตาม ตรวจสอบภายใน 
     - สังเกต / สัมภาษณ์ผูเกี่ยวของ 
      - โล รางวัล เกียรติบัตร ผลงานนักเรียน/ครู/โรงเรียน   
 
3. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  
แผนปฏิบัติงานที่ 1   

1) พัฒนาผูเรียนดานการคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ความคิดเชิงสรางสรรค์และการประยุกต์
ความรูน าไปใชในชีวิตใหมากขึ้น โดยการสงเสริมการเรียนรูแบบ Active Learning การเรียนรูผาน
โครงงาน STEM 

2) สงเสริมผูเรียนในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรูอยางเหมาะสมและพัฒนา
ภาษาตางประเทศ 

3) พัฒนาครูใหมีองค์ความรูในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพ่ิมมากขึ้น 
4) สงเสริมใหนักเรียนเป็นผูมีอุดมการณ์ มีวินัย มีความรับผิดชอบตอตนเอง รับผิดชอบตอ

สังคมและประเทศชาติ 
5) สงเสริมความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงาน/องค์กรภายนอกทั้งในประเทศและ

ตางประเทศอยางตอเนื่อง 
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แผนปฏิบัติงานที่ 2  
 1) พัฒนาครู บุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพและมีอุดมการณ์ในการพัฒนาโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ 
 2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
 3) สงเสริมความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงาน/องค์กรภายนอกทั้งในประเทศและ
ตางประเทศอยางตอเนื่อง 
 
แผนปฏิบัติงานที่ 3  
          1) สงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาองค์ความรูและเทคนิคการเรียนการสอนจากผูเชี่ยวชาญทั้ง
ในและตางประเทศเพ่ิมข้ึน 
 2) สงเสริมใหนักเรียนไดน าเสนอผลงาน จัดหาเวทีใหนักเรียนไดแสดงความสามารถ แขงขัน
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
 3) สงเสริมการสรางสังคมแหงการเรียนรูของครูผูสอน (PLC) 
 4) สงเสริมความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงาน/องค์กรภายนอกทั้งในประเทศและ
ตางประเทศอยางตอเนื่อง 
 
ผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางดาน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอนในลักษณะโรงเรียนประจ า บริหาร
จัดการโรงเรียนภายใตการก ากับของคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยใหเป็น
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (บอร์ดบริหาร) มีผลการด าเนินงานในภาพรวม  ดังนี้ 
 1. ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ อุดมการณ์และเปูาหมายรวมกันกับกลุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แหง 
 2. ด าเนินการคัดเลือกนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษทางดาน วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนตนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่อยูในเขตพ้ืนที่บริการ 
๕ จังหวัด ไดแก จังหวัดตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ตและระนอง โดยใชกระบวนการคัดเลือกรวมกับกลุม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  โดยรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนระดับชั้นละ 96 คน  
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับชั้นละ 114 คน จัดจ านวนนักเรียนหองละ  24  คน  โดย
มีแผนผังชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  คือ 4-4-4  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  คือ   
6-6-6  รวมจ านวน  30  หองเรียน   
 3. นักเรียนทุกคนไดรับการสนับสนุนงบประมาณส าหรับการการจัดการเรียนการสอนและ
คาใชจายส าหรับนักเรียนประจ า คนละ 84,000 บาท/ปี โดยโรงเรียนไดบริหารจัดการตามระเบียบที่
เกี่ยวของโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 4. อัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาประกอบดวย ผูบริหาร 5  คน  ครูผูสอน  60  
คน  และบุคลากรสนับสนุน จ านวน  62  คน  (เป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2553) และ
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ครูและบุคลากรไดรับการพัฒนารวมกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยงอยาง
สม่ าเสมอ 
 5. หลักสูตรสถานศึกษา เป็นหลักสูตรเฉพาะเพ่ือพัฒนาผูเรียนมีความสามารถพิเศษทางดาน 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร รวมกันในกลุม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ท าใหโรงเรียนมีหลักสูตรที่เหมาะสมและยืดหยุน 
 6. การจัดการเรียนการสอน  โรงเรียนไดสงเสริมใหครูและบุคลากรสายการสอนไดรับการ
พัฒนาองค์ความรูเทคนิควิธีการ  กระบวนการจัดการเรียนการสอน  ที่เนนผูเรียนเป็นส าคัญใน
รูปแบบ Active  Learning การสอนผานโครงงาน STEM  โดยมีผูเชี่ยวชาญทั้งในประเทศและ
ตางประเทศใหค าปรึกษา  สงผลใหผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูง  มีคุณภาพตามอุดมการณ์และเปูาหมาย    
 7. การวัดและประเมินผล  โรงเรียนไดด าเนินการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลรวมกับ
กลุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12  แหง อยางตอเนื่อง สงผลใหผูเรียนไดรับการ
วัดผลประเมินผลตรงตามความสามารถและมีความเป็นมาตรฐาน   
 8. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 256๓ รอยละของนักเรียนที่มีผลการ
เรียนระดับ 3 ขึ้นไป ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - 6 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คิดเป็นรอยละ 
96.80  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร์ คิดเป็นรอยละ 89.15 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี คิดเป็นรอยละ 94.99 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คิดเป็น
รอยละ 95.58 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา คิดเป็นรอยละ 94.93 กลุมสาระการ
เรียนรูศิลปะ คิดเป็นรอยละ 99.53 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ คิดเป็นรอยละ 99.63 และ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 95.30 และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เฉลี่ย ๗2.93 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เฉลี่ย  
๖1.72 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับสูงกวาระดับประเทศทุกรายวิชา   
 9. ความสามารถทางวิชาการ นักเรียนมีความสามารถในการแขงขันทางวิชาการท้ังใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังปรากฏ 
 10. การส าเร็จการศึกษา  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส าเร็จการศึกษา 100% 
และศึกษาตอในระดับสูงขึ้น 100%  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ส าเร็จการศึกษา 100% 
และศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 100%  
 
จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา  

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 จุดเด่น  
 1. นักเรียนเป็นนักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกมีคุณสมบัติเป็นผูมีความสามารถพิเศษทางดาน 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ก าหนด 

2. หลักสูตรสถานศึกษาเป็นลักษณะเฉพาะที่เนนการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางดานคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3. มีจ านวนนักเรียน 24 คนตอหองเรียนและจัดการเรียนในลักษณะโรงเรียนประจ า  
 4. โรงเรียนมีแหลงเรียนรูภายในที่มีความพรอม มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
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5. โรงเรียนมีความพรอมดานทรัพยากรการบริหาร (4M) 
 6. โรงเรียนมีเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงาน/องค์กรภายนอกท้ังในประเทศ
และตางประเทศ 
 จุดที่ควรพัฒนา  
 1. พัฒนาผูเรียนดานการคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ความคิดเชิงสรางสรรค์และการประยุกต์
ความรูน าไปใชในชีวิตใหมากขึ้น 

๒. สงเสริมผูเรียนในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรูอยางเหมาะสมและพัฒนา
ภาษาตางประเทศ 
 3. พัฒนาครูใหมีองค์ความรูในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพ่ิมมากขึ้น 
 4. สงเสริมใหนักเรียนเป็นผูมีอุดมการณ์ มีวินัยมีความรับผิดชอบตอตนเอง รับผิดชอบตอ
สังคมและประเทศชาติ 
 

ด้านการจัดการศึกษา 
 จุดเด่น 

1. โรงเรียนมี วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมายและอุดมการณ์ที่ชัดเจน 
 2. โรงเรียนมีคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยใหเป็นโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค (บอร์ด)  
 3. โรงเรียนมีความพรอมดานทรัพยากรการบริหาร (4M) 
 4. โรงเรียนจัดการเรียนในลักษณะโรงเรียนประจ า 
 5. โรงเรียนมีเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงาน/องค์กรภายนอกท้ังในประเทศ
และตางประเทศ  
 จุดที่ควรพัฒนา  
 1. พัฒนาครู บุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพและมีอุดมการณ์ในการพัฒนาโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ 
 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
 3. สงเสริมความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงาน/องค์กรภายนอกทั้งในประเทศและ
ตางประเทศอยางตอเนื่อง 
 
  ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 จุดเด่น 
 1. โรงเรียนมีความพรอมดานทรัพยากรการบริหาร (4M) 
 2. ครูมีคุณวุฒิตรงตามวิชาเอกและมีวัยวุฒิใกลเคียงกัน พรอมรับการเปลี่ยนแปลง 
 3. โรงเรียนจัดการเรียนในลักษณะโรงเรียนประจ า 
 4. โรงเรียนมีเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงาน/องค์กรภายนอกท้ังในประเทศ
และตางประเทศ 
 จุดที่ควรพัฒนา  
 1. สรางความตระหนักใหครูและบุคลากรเกี่ยวกับการสรางสังคมแหงการเรียนรู  
 2. สงเสริมกิจกรรมการสรางสังคมแหงการเรียนรู  จัดท าปฏิทินการด าเนินงานที่ชัดเจน 
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 3. จัดระบบนิเทศ  ติดตาม ประเมินผล อยางตอเนื่อง 
 4. ขยายเครือขายและพัฒนาใหเป็นตนแบบ 
 
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา    
 “นักเรียนมีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์” 
          จุดเดน่ 
 1. นักเรียนเป็นนักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกมีคุณสมบัติเป็นผูมีความสามารถพิเศษทางดาน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ก าหนด 
 2. หลักสูตรสถานศึกษาเป็นลักษณะเฉพาะที่มีกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเนนการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 3. มีจ านวนนักเรียน 24 คนตอหองเรียนและจัดการเรียนในลักษณะโรงเรียนประจ า  
 4. โรงเรียนมีแหลงเรียนรูภายในที่มีความพรอม มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 5. โรงเรียนมีความพรอมดานทรัพยากรการบริหาร (4M) 
 6. โรงเรียนมีเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงาน/องค์กรภายนอกท้ังในประเทศ
และตางประเทศ 
 จุดที่ควรพัฒนา   
 1. ประชาสัมพันธ์การพัฒนานักเรียนรวมกับภาคีเครือขายผูปกครองอยางตอเนื่อง  
 2. สรางแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง  เชน มอบรางวัล  เกียรติบัตร ยกยอง ชมเชย    
 3. สงเสริมใหนักเรียนเป็นผูมีอุดมการณ์ มีวินัยมีความรับผิดชอบตอตนเอง รับผิดชอบตอ
สังคมและประเทศชาติ 
 
ด้านมาตรการส่งเสริม 
 จุดเด่น 
 1. มีจ านวนนักเรียน 24 คนตอหองเรียนและจัดการเรียนในลักษณะโรงเรียนประจ า  
 2. โรงเรียนมีแหลงเรียนรูภายในที่มีความพรอม มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 3. โรงเรียนมีความพรอมดานทรัพยากรการบริหาร (4M) 
 4. โรงเรียนมีเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงาน/องค์กรภายนอกท้ังในประเทศ
และตางประเทศ 
 จุดที่ควรพัฒนา  
 1. สงเสริมกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือใหนักเรียนมีความรับผิดชอบ คิดเป็น ท าเป็น  
แกปัญหาเป็น 
 2. สงเสริมการประดิษฐ์คิดคนนวัตกรรมเพ่ือชุมชน วิถีชีวิตทองถิ่น  
 3. สงเสริมภูมิปัญญาทองถิ่นมาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนทางดานวิทยาศาสตร์       
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 จากผลการด าเนินงานทั้งหมดระบุขอคนพบที่ตองพัฒนาตอไป ดังนี้ 

1. สงเสริมผูเรียนใหมีอุดมการณ์และเปูาหมายในการเป็นนักประดิษฐ์ คิดคน วิจัย เพ่ือเป็น
นักวิทยาศาสตร์ชั้นน าในการพัฒนาประเทศชาติใหมากข้ึน     
 2. สงเสริมครูและบุคลากรใหมีความเชื่อ อุดมการณ์ มีความมุงมั่นตั้งใจในการพัฒนาผูเรียน
ใหมีความพรอมที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ เพ่ือพัฒนาประเทศชาติ   
 3. พัฒนาโรงเรียนใหเป็นตนแบบ  ในการจัดการศึกษาของประเทศและมีคุณภาพทัดเทียม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ   
 4. สงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงาน/องค์กรภายนอกทั้งใน
และตางประเทศเพ่ิมมากข้ึน 
 
จุดแข็ง จุดที่ต้องพัฒนาของสถานศึกษาเรียงตามล าดับสภาพปัญหาและความส าคัญ 

จุดแข็ง 
 1. โรงเรียนมีคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยใหเป็นโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ (บอร์ด)  
 2. โรงเรียนมีความพรอมดานทรัพยากรการบริหาร (4M) 
 3. เป็นนักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกมีคุณสมบัติเป็นผูมีความสามารถพิเศษทางดาน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ก าหนด มีจ านวนนักเรียน 24 คนตอหองเรียนและจัดการเรียนในลักษณะโรงเรียนประจ า 
 4. โรงเรียนมีเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงาน/องค์กรภายนอกท้ังในประเทศ
และตางประเทศ  
 จุดที่ต้องพัฒนา 
 1. สงเสริมครูและบุคลากรใหมีความเชื่อ อุดมการณ์ มีความมุงม่ันตั้งใจในการพัฒนาผูเรียน
ใหมีความพรอมที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาประเทศชาติ   
 2. สงเสริมผูเรียนใหมีอุดมการณ์และเปูาหมายในการเป็นนักประดิษฐ์ คิดคน วิจัย เพ่ือเป็น
นักวิทยาศาสตร์ชั้นน าในการพัฒนาประเทศชาติใหมากขึ้น     
 3. พัฒนาโรงเรียนใหเป็นตนแบบ  ในการจัดการศึกษาของประเทศและมีคุณภาพทัดเทียม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ   
 4. สงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงาน/องค์กรภายนอกท้ังใน
และตางประเทศเพ่ิมมากข้ึน  
 
แผน/ กิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน สถานศึกษา 

1. แผน/กิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
1.1 พัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษแกนักเรียน โดยจัดกิจกรรม/โครงการ เพ่ือ

พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษใหนักเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษโดยการสื่อสารและน าผลงานใน
ระดับนานาชาติได 
      1.2 พัฒนานักเรียนใหมีอุดมการณ์และเปูาหมายในการเป็นนักประดิษฐ์  คิดคน  
วิจัย เพ่ือเป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นน าในการพัฒนาประเทศชาติใหมากขึ้น โดยจัดกิจกรรม/โครงการ 
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เพ่ือโนมนาวสรางแรงจูงใจใหนักเรียนไดมีความตระหนัก ความรู ความเขาใจ เห็นความส าคัญของการ
ใชวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศชาติ 
  1.3 พัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานตัวชี้วัดของกลุม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย โดยจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานตัวชี้วัดของ
หลักสูตร มีการก ากับติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง 
 
 2. แผน/กิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
      2.1 พัฒนาสภาพแวดลอมแหลงเรียนรู อาคารเรียน อาคารประกอบ และปรับปรุง
ซอมแซมใหอยูในสภาพที่มีความพรอมตอการใชงาน มีความสวยงาม เป็นระเบียบ สะอาด ปลอดภัย 
โดยจัดท าแผนในการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
      2.2 พัฒนาโรงเรียนใหเป็นตนแบบ  ในการจัดการศึกษาของประเทศและมีคุณภาพ
ทัดเทียมโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ   

ความต้องการการช่วยเหลือ 
1. ความมีอิสระและความคลองตัวของโรงเรียนในการบริหารจัดการทรัพยากร (4M) 
2. ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการพัฒนาครูและบุคลากรทางดานคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี  
3. ความรวมมือของสถาบันการอุดมศึกษาในการพัฒนาตอยอดนักเรียนผูมีความสามารถ

พิเศษทางดานคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
4. แรงจูงใจส าหรับบุคลากรที่มีความเชื่อ อุดมการณ์  มีความมุงมั่นตั้งใจในการพัฒนาผูเรียน

ใหมีความพรอมที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาประเทศชาติ   
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ส่วนที่ ๔ 
ภาคผนวก 

 ๑. ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศ ณ วันที่  ๒๖ 
เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ 

 ๒. ค าสั่งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ที่ ๑๕/๒๕๖๔ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ประจ าปีการศึกษา 256๓ 

 ๓. แบบก ากับติดตามการด าเนินงานโดยอิงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด สพม.๑๓ ปีการศึกษา 256๓ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย ตรัง  

 ๔. แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๓  ประจ าปีการศึกษา 256๓ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
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ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มาตรา 9 (3) ไดก าหนดการจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลักที่ส าคัญขอ
หนึ่ง คือ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและ
ประเภทการศึกษา โดย มาตรา 31 ใหกระทรวงมีอ านาจหนาที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุก
ประเภท ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา และมาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและ
สถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายใน
เป็นสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีตองด าเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี 
เสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปิดเผยตอสาธารณชน เพ่ือน าไปสูการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก และตามประกาศใช
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในการประชุมครั้งที่ 5/๒๕61 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม ๒๕61 รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เพ่ือ
เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา  หนวยงานตนสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ในการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรามาตรา 9 (3) , มาตรา 31, มาตรา 48 แหง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับ
มติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการประชุมครั้งที่ 5/๒๕61 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 
๒๕61 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่ 
6 สิงหาคม 2561 เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา  หนวยงานตนสังกัด และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา   

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตระหนักและเห็นความส าคัญของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งโรงเรียนจะตอง
ด าเนินการอยางตอเนื่อง  และมีการก ากับ  ติดตาม และประเมินตนเองทุกปี  พรอมกับจัดท ารายงาน
ตอหนวยงานตนสังกัด  หนวยงานที่เก่ียวของและเปิดเผยตอสาธารณชน  เพ่ือน าไปสูการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใหเจริญกาวหนาอยางยั่งยืน   

ทั้งนี้ ใหใชกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตามเอกสารแนบทายประกาศ
ฉบับนี้ 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

(นางสุวณี  อึ่งวรากร) 
ผูอ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
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ประกาศมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     ตัวชี้วัดที่ ๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
 (๑๔ ประเด็น) 
 ๑.๑ รอยละ ๑๐๐.๐๐ ของนักเรียนมีจ านวนบันทึกการอานตามที่หลักสูตรก าหนด 

๑.๒ รอยละ ๖๓.๐๐ ของจ านวนนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ที่
เขารวมทดสอบผานเกณฑ์ของการทดสอบคณิตศาสตร์นานาชาติรอบแรกระดับเขตพ้ืนที่ไดรับรางวัล
ในระดับเหรียญทอง เงิน และทองแดง  
 ๑.๓ จ านวนนักเรียนที่สอบผานเกณฑ์ของการทดสอบคณิตศาสตร์นานาชาติรอบสอง
ระดับประเทศไดรับรางวัลในระดับเหรียญทอง เงิน และทองแดง จ านวน ๓ คน 
 ๑.๔ จ านวนนักเรียนที่ไดรับรางวัลในระดับเหรียญทองหรือเงินหรือทองแดง หรือล าดับที่ ๑ 
หรือ ๒ หรือ ๓ ในการเขาแขงขันทักษะทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ในระดับเขตพ้ืนที่/ระดับโรงเรียน
ในเขตพ้ืนที่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  จ านวน 105 คน 

๑.๕ จ านวนนักเรียนทีไ่ดรับรางวัลระดับเหรียญทองหรือเงินหรือทองแดง หรือล าดับที่ ๑ 
หรือ ๒ หรือ ๓ จากการเขาแขงขันทักษะทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ในระดับภาค/กลุมโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ภาคใต  จ านวน 10 คนตอปีการศึกษา  

1.6 จ านวนนักเรียนทีไ่ดรับรางวัลในระดับเหรียญทองหรือเงินหรือทองแดง หรือล าดับที่ ๑ 
หรือ ๒ หรือ ๓ จากการแขงขันทักษะทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ในระดับประเทศ/กลุมโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ านวน 12 คนตอปีการศึกษา 
 ๑.๗ รอยละ 90.00ของนักเรียนที่เรียนรายวิชาการสื่อสารและน าเสนอ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป 
 ๑.๘ รอยละ 85.00 ของนักเรียนที่เรียนรายวิชาสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป 
 ๑.๙ รอยละ 85.00  ของนักเรียนที่เรียนรายวิชา โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป 
 ๑.๑๐ รอยละ 85.00  ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ ในระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป 
 ๑.๑๑ รอยละ 90.00  ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษารายวิชาการ
สื่อสารและน าเสนอ ในระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป  

๑.๑๒ นักเรียนเขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการกลุมสาระภาษาตางประเทศในระดับจังหวัด  
ไดรับรางวัลในระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง หรือล าดับที่ ๑,๒ และ ๓ จ านวน 5 
รายการตอปีการศึกษา  

๑.๑๓ นักเรียนเขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการสาขาวิชาเทคโนโลยีในระดับภาค/กลุม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ไดรับรางวัลในระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญ
ทองแดง หรือล าดับที่ ๑,๒ และ ๓ จ านวน 5 รายการตอปีการศึกษา  
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๑.๑๔ นักเรียนเขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการสาขาวิชาเทคโนโลยีระดับประเทศ ระดับ
นานาชาติ ไดรับรางวัลในระดับเหรียญทอง เงิน และทองแดง หรือล าดับที่ ๑,๒ และ ๓ จ านวน 3 
รายการตอปีการศึกษา 

 

 ตัวข้ีวัดที่ 2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา (๑๑ ประเด็น) 
 ๒.๑ จ านวนรายการที่นักเรียนรวมการแขงขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ ในระดับเขตพ้ืนที่ 
ไดรับรางวัลในระดับเหรียญทอง เงิน และทองแดง หรือล าดับที่ ๑,๒,๓ ชมเชย จ านวน 5 รายการตอ
ปีการศึกษา 
 ๒.๒ จ านวนรายการที่นักเรียนเขารวมการแขงขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ ในระดับภาค ไดรับ
รางวัลในระดับเหรียญทอง เงิน และทองแดง หรือล าดับที ๑,๒,๓ และชมเชย จ านวน 12 รายการตอ
ปีการศึกษา 
 ๒.๓ จ านวนรายการที่นักเรียนรวมการแขงขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ ในระดับชาติและ
นานาชาติ ไดรับรางวัลในระดับเหรียญทอง เงิน และทองแดง หรือล าดับที ๑,๒,๓ และรางวัลชมเชย 
จ านวน 5 รายการตอปีการศึกษา 
 ๒.๔ จ านวนโครงงานคณิตศาสตร์ที่นักเรียนไดน าเสนอและผานเกณฑ์ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา/โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ ไดรับรางวัลในระดับเหรียญทอง เงิน และทองแดง หรือล าดับที่ ๑,๒ 
และ ๓ จ านวน 3 โครงงานตอปีการศึกษา 
 ๒.๕ จ านวนโครงงานคณิตศาสตร์ที่นักเรียนไดน าเสนอและผานเกณฑ์ระดับภาค/กลุม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ภาคใต ไดรับรางวัลในระดับเหรียญทอง เงิน และ
ทองแดง หรือล าดับที่ ๑,๒ และ ๓ จ านวน 1  โครงงานตอปีการศึกษา 
 ๒.๖ จ านวนโครงงานคณิตศาสตร์ที่นักเรียนไดน าเสนอและผานเกณฑ์ระดับประเทศ/กลุม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ไดรับรางวัลในระดับเหรียญทอง เงิน และทองแดง หรือ
ล าดับที่ ๑,๒ และ ๓ จ านวน 1 โครงงานตอปีการศึกษา 
 ๒.๗ รอยละ 85.00 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ  ๔.๐๐ ในรายวิชา
โครงงาน ม.๒ 
 ๒.๘ รอยละ 85.00 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ  ๔.๐๐ ในรายวิชา
โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.๕ 
 ๒.๙ นักเรียนเขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ในระดับจังหวัด และไดรับรางวัลในระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง หรือล าดับที่ ๑,๒ และ ๓ 
จ านวน 5  รายการตอปีการศึกษา 

๒.๑๐ นักเรียนเขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมในระดับประเทศ ไดรับรางวัลในระดับเหรียญทอง เงิน และทองแดง หรือล าดับที่ ๑,๒,๓ 
และรางวัลชมเชยจ านวน 3 รายการตอปีการศึกษา  

๒.๑๑ จ านวนโครงการคอมพิวเตอร์ที่ไดน าเสนอโครงการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แหง
ประเทศไทย ผานการคัดเลือกเขารอบชิงชนะเลิศระดับภาค/ระดับประเทศ จ านวน 3 โครงการตอ 
ปีการศึกษา   
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 ตัวช้ีวัดที่ 3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม (๕ ประเด็น) 
 ๓.๑ นักเรียนสามารถสรางนวัตกรรมดานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและดานอ่ืน ๆ 
ที่ไดรับรางวัล จ านวน 5  ชิ้นตอปีการศึกษา 
 ๓.๒ รอยละ 85.00 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ  ๔.๐๐ ในรายวิชา
โครงงาน ม.๒ ๓.๓ รอยละ 85.00 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ  ๔.๐๐ ใน
รายวิชาโครงงาน ม.๕ ๓.๔ รอยละ 85.00 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป ใน
รายวิชานวัตกรรม ม.๔   
 ๓.๕ รอยละ 85.00   ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป ในรายวิชา
การ 
บูรณาการความรู ๑   
 

 ตัวช้ีวัดที่ 4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (๕ ประเด็น) 
 ๔.๑ รอยละ 85.00  ของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป ในทุก
รายวิชาของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๔.๒ รอยละ 85.00 ของจ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป ใน
รายวิชาการสื่อสารและน าเสนอระดับชั้นม.๓ 
 ๔.๓ รอยละ 85.00  ของจ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไปใน
รายวิชา สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นม. ๔ 
 ๔.๔ รอยละ 85.00  ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ  ๔.๐๐ ในรายวิชา
โครงงาน ม.๒ 
 ๔.๕ รอยละ 85.00  ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ  ๔.๐๐ ในรายวิชา
โครงงาน ม.๕ 
 

 ตัวช้ีวัดที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา (๘ ประเด็น) 
 ๕.๑ รอยละ 95.๐๐ ของจ านวนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป                 
ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 ๕.๒ รอยละ ๗๕.๐๐ ของจ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป                 
ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร์  
 ๕.๓ รอยละ ๘5.๐๐ ของจ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป                 
ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์ 
 ๕.๔ รอยละ ๘5.๐๐ ของจ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป                 
ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ๕.๕ รอยละ 90.๐๐ ของจ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป                 
ในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
 ๕.๖ รอยละ 98.๐๐ ของจ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป                 
ในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  
 ๕.๗ รอยละ 87.๐๐ ของจ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป                 
ในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  
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 ๕.๘ รอยละ 93.๐๐ ของจ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป                 
ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 

 ตัวช้ีวัดที่ 6 มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ (๔ ประเด็น) 
 ๖.๑ รอยละ 100.๐๐ ของนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ไดศึกษา
ตอในระดับอุดมศึกษา 
 ๖.๒ รอยละ 87.๐๐ ของนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไปตอการเขารวมกิจกรรม
ฟังบรรยายดานอาชีพ 
 ๖.๓ รอยละ 87.๐๐ ของนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไปตอการเขารับการแนะ
แนวการศึกษาตอ 
 ๖.๔ รอยละ ๘7.๐๐ ของนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากตอการเขารวมกิจกรรม
สงเสริมการ 
มีอาชีพ  
ตัวช้ีวัดเพิ่มเติมส าหรับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

 
ตัวช้ีวัดที่ ๗ ค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) ทุกรายวิชาในแต่ละกลุ่มสาระ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  (๑ ประเด็น) 
 ๗.๑ คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับโรงเรียน 74.5๐ จากระดับคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ใน ๔ กลุมสาระการเรียนรู  
  ๑) คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับโรงเรียน ๗5.๐๐ จากระดับคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
  ๒) คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับโรงเรียน ๗๕.๐๐ จากระดับคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร์ 
  ๓) คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับโรงเรียน ๖๐.๐๐ จากระดับคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ๔) คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับโรงเรียน 69.๐๐ จากระดับคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 
 
ตัวช้ีวัดที่ ๘ ค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (๑ ประเด็น)   
 ๘.๑ คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับโรงเรียน 63.๐๐ จากระดับคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ใน ๕ กลุมสาระการเรียนรู 
  ๑) คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับโรงเรียน ๗๐.๐๐ จากระดับคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
  ๒) คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับโรงเรียน ๖6.๐๐ จากระดับคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร์ 
  ๓) คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับโรงเรียน ๕๐.๐๐ จากระดับคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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  ๔) คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับโรงเรียน ๔๘.๐๐ จากระดับคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
  ๕) คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับโรงเรียน ๕8.๐๐ จากระดับคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 
 

ตัวช้ีวัดที่ ๙ ค่าเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบภาษาอังกฤษนักเรียน แบบ CEFR (๒ ประเด็น)   
 ๙.๑ รอยละ ๘5.๐๐ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีผลการทดสอบ CEFR ระดับ A2 ขึ้น
ไป 
 ๙.๒ รอยละ ๓๐.๐๐ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีผลการทดสอบ CEFR ระดับ B1 ขึ้น
ไป 
 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ตัวช้ีวัดที่ 1 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด (๕ ประเด็น) 
 ๑.๑ รอยละ 100.00 ของนักเรียนเขารวมกิจกรรมสงเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 ๑.๒ รอยละ ๙5.๐๐ ของนักเรียนระดับชั้น ม.๕ ที่เขารวมกิจกรรมศึกษาดูงานดานสังคม
ศึกษา  
ภาษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดี 
 ๑.๓ รอยละ 100.๐๐ ของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมโครงการจิตอาสากับหนวยงานภายนอก
สถานศึกษา 
 ๑.๔ รอยละ 100.๐๐ ของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมจิตอาสาในสถานศึกษา 
                 - เขตพ้ืนที่รับผิดชอบในโรงเรียน กิจกรรม โรงเรียนสวยดวยมือเรา 
                 - เขตพ้ืนที่รับผิดชอบในหอพักกิจกรรม หอพักสวยดวยมือเรา 
 ตัวช้ีวัดที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย (๔ ประเด็น) 
 ๒.๑ รอยละ 100.๐๐ ของนักเรียนเขารวมกิจกรรมสงเสริมความภูมิใจในทองถิ่นและความ
เป็นไทย ปีการศึกษาละ ๑5 ครั้ง 
 ๒.๒ รอยละ ๙2.๐๐ ของนักเรียนที่มีความพึงพอใจอยูในระดับมากตอการเขารวมกิจกรรมคายพุทธ
บุตร 
 ๒.๓ รอยละ 100.๐๐ ของนักเรียนที่มีความพึงพอใจอยูในระดับมากตอการ เขารวมกิจกรรม
กีฬาสี 
 ๒.๔ รอยละ ๙5.๐๐ ของนักเรียนระดับชั้น ม.๕ ที่เขารวมกิจกรรมศึกษาดูงานดานสังคม
ศึกษา ภาษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดี 
 ตัวช้ีวัดที่ 3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย (๔ ประเด็น) 
 ๓.๑ รอยละ ๘๐.๐๐ ของนักเรียนที่ใชสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
 ๓.๒ รอยละ 8๐.๐๐ ของนักเรียนที่มีความพึงพอใจอยูในระดับมากตอการ เขารวมกิจกรรม 
วันชาวหอ 
 ๓.๓ รอยละ 8๐.๐๐ ของนักเรียนที่มีความพึงพอใจอยูในระดับมากตอการเขารวมกิจกรรม 
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พ่ีนองสายรหัส 
 ๓.๔ รอยละ ๙๐.๐๐ ของนักเรียนที่เรียนรายวิชา ทักษะชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป 
 

 ตัวช้ีวัดที่ 4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม (๖ ประเด็น) 
 ๔.๑ รอยละ ๗8.๐๐ ของนักเรียนที่ผานเกณฑ์ การทดสอบสมรรถภาพทางกายระดับปาน
กลางข้ึนไป 
 ๔.๒ รอยละ 57.๐๐ ของนักเรียนที่มีสุขภาพกายอัตราการเจริญเติบโตน้ าหนักและสวนสูง 
(คา BMI) ในระดับปกติ 
 ๔.๓ รอยละ 80.๐๐ ของนักเรียนที่มีผลการประเมินสุขภาวะจิตสังคมอยูในกลุมปกติจาก
การคัดกรองนักเรียนรายบุคคลโดยใชเครื่องมือการคัดกรอง ดังนี้ 
 ๑) แบบประเมินตนเอง (SDQ) 
 ๒) แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 
 ๓) แบบประเมินความเครียด  
 ๔) แบบประเมินโรคซึมเศรา 

๕) แบบประเมินทักษะการด ารงชีวิต 
๖) แบบประเมินพหุปัญญา 

 ๔.๔ รอยละ ๙6.๐๐ ของนักเรียนอยูรวมกับเพ่ือนในหอพักดวยความอบอุน 
 ๔.๕ รอยละ ๙4.๐๐ ของนักเรียนที่มีความเห็นในระดับดีขึ้นไปตอกิจกรรมการเยี่ยมหอพัก 
เกี่ยวกับสภาพภายในหอพักท่ีอยูอาศัย การปฏิบัติตนในการอยูหอพัก สภาพของหองพักและ
สภาพแวดลอมของหอพัก 
 ๔.๖ รอยละ ๙๕.๐๐ ของนักเรียนที่เรียนรายวิชาทักษะชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ตัวช้ีวัดที่ 1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน (๒ ประเด็น) 
 ๑.๑ โรงเรียนรวมก าหนดอุดมการณ์ เปูาหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ โครงการหรือ
กิจกรรมรวมกับกลุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อยางนอยปีละ ๑ ครั้ง  

๑.๒ โรงเรียนก าหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษาชัดเจนตาม
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ผานความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยางนอยปีละ ๑ ครั้ง 
ตัวช้ีวัดที่ 2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา (๖ ประเด็น) 
 ๒.๑ โรงเรียนมีโครงสรางการบริหารตามโครงการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย 
 ๒.๒ มีส านักบริหารงานความเป็นเลิศในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๒.๓ มีคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
 ๒.๔ มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพกลุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยอยางนอยปีละ ๑ 
ครั้ง 
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 ๒.๕ จัดท าแผนงาน โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการของโรงเรียน โดยใชกระบวนการ
บริหารเชิงคุณภาพ ทุกไตรมาส 
 ๒.๖ จัดการประชุมครูและ บุคลากร อยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง 
 

ตัวช้ีวัดที่ 3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย (๒ ประเด็น) 
 ๓.๑ วางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพของผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุมเปูาหมาย ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 ๓.๒ มีการจัดประชุมพัฒนาหลักสูตรรวมกันภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ในแตละกลุมสาระ 
ตัวช้ีวัดที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ (๒ ประเด็น) 
 ๔.๑ ครูรอยละ ๑๐๐.๐๐ มีการพัฒนาตนเองโดยเฉลี่ยมากกวา ๑๘ ชั่วโมงตอคน/ภาคเรียน 

๔.๒ ครูรอยละ ๑๐๐.๐๐ ไดรับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาบุคลากร 
ตัวช้ีวัดที่ 5 จัดสภาพแวดล้อม ทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
(๒ ประเด็น) 
 ๕.๑ มีแผนผังการใชอาคารและหองตาง ๆ รอยละ ๑๐๐.๐๐ 
 ๕.๒ มีค าสั่งแตงตั้งผูดูแลอาคารเรียนและอาคารประกอบ ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
 ๕.๓ โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม จ านวน ไมนอยกวา 1 โครงการ 
 ๕.๔ โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคาร สถานที่ ภูมิทัศน์ สภาพแวดลอมและระบบ
สาธารณูปโภค จ านวนไมนอยกวา 1 โครงการ 
 
ตัวช้ีวัดที่ 6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 
(๔ ประเด็น) 
 ๖.๑ ครูผูสอนรอยละ 100มี เครื่องมือเทคโนโลยีเพ่ือใชในการเรียนการสอน 
 ๖.๒ ครูทุกกลุมสาระการเรียนรู มีสื่อเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู จ านวนไมนอย
กวา 30 รายการ 
 ๖.๓ ครูแตละกลุมสาระมีการสรางนวัตกรรม/เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู จ านวนไมนอยกวา  
8  รายการ 
 ๖.๔ โรงเรียนมีทะเบียนแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาไมนอยกวา 30  
แหลง ตอปีการศึกษา 
 
ตัวช้ีวัดที่ 7 การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน (กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย) (๗ ประเด็น) 
 ๗.๑ โรงเรียนมีการประกาศแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามวาระ 
 ๗.๒ โรงเรียนมีการประกาศแตงตั้งคณะกรรมการเครือขายผูปกครอง ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
 ๗.๓ โรงเรียนมีค าสั่งการปฏิบัติราชการของคณะครู บุคลากรทุกกลุมงานทุกฝุาย ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
 ๗.๔ โรงเรียนมีค าสั่งแตงตั้งครูที่ปรึกษาปฏิบัติหนาที่ตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนปีการศึกษาละ 
2 ครั้ง 
 ๗.๕ โรงเรียนมีค าสั่งแตงตั้งครูเวรประจ าสัปดาห์ ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
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 ๗.๖ โรงเรียนมีคณะกรรมการที่ปรึกษากลุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย รวม
สนับสนุนพัฒนาโรงเรียน 
 ๗.๗  โรงเรียนไดรับการสนับสนุนความรวมมือจากมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ในการจัดการศึกษา  
ตลอดปีการศึกษา จ านวน ไมนอยกวา 5 รายการ/ครั้ง 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ตัวช้ีวัดที่ 1 จัดการเรียนรู้ผ่านการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ (3 ประเด็น) 
 ๑.๑ ครูทุกกลุมสาระการเรียนรูจัดท าแผนการจัดการเรียนรูที่เนนการคิดและปฏิบัติจริง 
มากกวา 25 รายวิชาตอปีการศึกษา 
 ๑.๒ รอยละ 90.00  ของครทูุกกลุมสาระการเรียนรูที่จัดการเรียนรูผานการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใชในชีวิตประจ าวันได 
 ๑.๓ โรงเรียนมีกิจกรรม โครงการที่สงเสริมและพัฒนาผูเรียนดานการคิดและการปฏิบัติจริง 
มากกวา  12 โครงการ 
 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  (1 ประเด็น) 
 ๒.๑ รอยละ 90.00  ของครูทุกกลุมสาระการเรียนรูใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลง
เรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู 
ตัวช้ีวัดที่ 3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก (๑ ประเด็น) 
 ๓.๑ รอยละ 90.00  ของครูทุกกลุมสาระการเรียนรูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 

ตัวช้ีวัดที่ 4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน (๑ ประเด็น) 
 ๔.๑ รอยละ 85.00 ของครูทุกกลุมสาระการเรียนรูตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเป็น
ระบบและน าผลมาพัฒนาผูเรียน 
 

ตัวช้ีวัดที่ 5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ (๑ ประเด็น) 
 โรงเรียนมีโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
จ านวน 3 โครงการ 
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ค าสั่งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

ที่  15/๒๕๖4 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ประจ าปีการศึกษา 256๓ 
---------------------------------------------------------------------- 

  เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นไปพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา 9 (3) ไดก าหนดการจัดระบบโครงสรางและ
กระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลักที่ส าคัญขอหนึ่ง คือ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและ
จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดย มาตรา 31 ใหกระทรวงมี
อ านาจหนาที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐาน
การศึกษา และมาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเป็นสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ตอง
ด าเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่
เกี่ยวของ และเปิดเผยตอสาธารณชน เพ่ือน าไปสูการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก และตามประกาศใชกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.2561 ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในการประชุมครั้งที่ 5/๒๕61 เมื่อวัน
ศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม ๒๕61 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศใหใชมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา  
หนวยงานตนสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการพัฒนา สงเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล 
และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตระหนักและเห็นความส าคัญของการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งโรงเรียนจะตองด าเนินการ
อยางตอเนื่อง  และมีการก ากับ  ติดตาม และประเมินตนเองทุกปี  พรอมกับจัดท ารายงานตอ
หนวยงานตนสังกัด  หนวยงานที่เกี่ยวของและเปิดเผยตอสาธารณชน  เพ่ือน าไปสูการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาใหเจริญกาวหนาอยางยั่งยืน  ดังนั้น เพ่ือใหการด าเนินการเป็นไปดวยความ
เรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.2546 มาตรา 39 จึงแตงตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ประจ าปีการศึกษา 2563 ดังนี้     
 
๑. คณะกรรมการอ านวยการ  
 มีหนาที่ 

๑. วางแผน ใหค าปรึกษา อ านวยความสะดวก ประสานงาน ตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เพ่ือเตรียมรับการประเมินจากหนวยงานตนสังกัด และการประเมินคุณภาพภายนอก  
(สมศ.) 
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๒. จัดการ ก าหนดทิศทาง แนวนโยบายและมาตรฐานสถานศึกษาใหสอดคลองกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เปูาหมาย กลยุทธ์ระดับแผนงาน เพ่ือสงเสริม สนับสนุน พัฒนา ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๓. ติดตาม และใหความเห็น ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
๔. สนับสนุน ประสานงาน บริการ ควบคุม ดูแลคุณภาพกลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา 

และแกปัญหาเพ่ือใหการด าเนินงานเป็นไปดวยความเรียบรอย 
๕. สนับสนุนใหมีการพัฒนาคุณภาพ การตรวจสอบ ติดตามคุณภาพและประเมินตนเองโดย

ถือวาการประกันคุณภาพภายในเป็นสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนา    
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
ประกอบดวย 
 1.1 นางสุวณ ี    อ่ึงวรากร   ประธานกรรมการ 
 1.2 นางกานดา   กาวสัมพันธ์  รองประธานกรรมการ 
 1.3 นายนพฤทธิ์  วงศ์ลักษณพันธ์  กรรมการ 
 1.4 นายพิฐิพงศ์  ยวงใย   กรรมการ 
 1.5 นางแสงดาว  เพ็ชร์พราว  กรรมการและเลขานุการ 
 1.6 นางตรีชฎา  ถาวรมาศ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

1.7 นางวงษ์สุดา  จิตรไมตรีเจริญ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

2. คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
มีหนาที่ 
 1. จัดท ามาตรฐานสถานศึกษา ก าหนดคาเปูาหมาย ตัวชี้วัดของมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  

2. จัดระบบการบริหารฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและสารสนเทศงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหมีเป็นปัจจุบัน มีประสิทธิภาพเพ่ือใชบริหารจัดการภายใน   
สถานศึกษา สรุปรายงานผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3. ประเมินคุณภาพการศึกษาและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน   
สถานศึกษาใหเป็นไปตามระบบหลักเกณฑ์ มาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษาของ    
กระทรวงศึกษาธิการ  

4. จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปีโดยระบุความส าเร็จตามคาเปูาหมายที่ก าหนด
ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพรอมหลักฐานขอมูล และผลการประเมิน    
ตนเอง ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ 

5. ก ากับ ติดตาม ดูแลควบคุมการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานติดตาม 
ตรวจสอบ ประสานงานกลุม/ฝุาย/งานที่เก่ียวของ 
 6. รายงานก ากับ ติดตามและประเมินผลตอหนวยงานตนสังกัด หรือส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

7. เตรียมการรองรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก  
8. รายงานคุณภาพการจัดการศึกษาตอสาธารณชนและหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ   
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ประกอบดวย 
  ๒.๑ นางแสงดาว  เพ็ชร์พราว  ประธานกรรมการ 
  ๒.2 นางตรีชฎา  ถาวรมาศ  รองประธานกรรมการ 
  ๒.3 นางสายไหม  หวางสกุล  กรรมการ 
  ๒.4 นายสุทธิพจน์  อุดมเจริญศักดิ์  กรรมการ 
  ๒.5 นางสาวสุธารัตน์  ช านาญเหนาะ กรรมการ 
 ๒.6 นางสาวศศิธัญนันท์  ตันวิมลรัตน์ กรรมการ 
  ๒.7 นางสาวนงลักษณ์  อัตถกาญจน์ กรรมการ    
  ๒.๘ นางสาวอาภาศรี  ชุมชื่น  กรรมการ 
  ๒.๙ นางมิ่งขวัญ  ขาวดี   กรรมการ 
  ๒.10 นายวรายุทธ  พิชัยรัตน์  กรรมการ 
  ๒.๑๑ นางอุษารัศม์  โสภารัตน์  กรรมการ 
  ๒.๑๒ นางสาวสมศรี  หนูทอง  กรรมการ 
  ๒.๑๓ นางปาจรีย์  ชัยเพชร  กรรมการ 
  ๒.๑๔ นายอรรถพล  ขันแกว  กรรมการ 
  ๒.1๕ นายธนวัฒน์  กังแฮ   กรรมการ 
  ๒.๑๖ นางสาวเสาวณี  ทองเกิด  กรรมการ 
  ๒.๑๗ นางวงษ์สุดา  จิตรไมตรีเจริญ กรรมการและเลขานุการ 
  ๒.๑๘ นายอดิศร  เลื่องสกุลไพศาล  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  ๒.๑๙ นางสาวกุลิสรา พลเพชร  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
3. คณะกรรมการติดตาม ทบทวนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มีหนาที่ 

1. ก าหนดตัวบงชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมงาน กลุมสาระการเรียนรู และ
งาน กิจกรรมที่เก่ียวของใหสอดคลองกับมาตรฐานและตัวบงชี้ของส านักงานคณะกรรมการ  
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  2. วางแผนการด าเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมงาน และกลุมสาระการ  
เรียนรู 

3. ก ากับ ติดตาม ดูแล ควบคุมและทบทวนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของกลุมงานและกลุมสาระการเรียนรู 
  4. เตรียมเอกสารและหลักฐานตางๆ รวมถึงการเตรียมบุคลากร เพ่ือรองรับการติดตามและ   
ประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก 
  5. จัดท าแนวประเมินของกลุมงาน กลุมสาระการเรียนรู หรือกิจกรรมที่ด าเนินงานตาม   
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สงเสริม ควบคุมและประเมินคุณภาพการศึกษาของกลุมงาน 
และกลุมสาระการเรียนรูเมื่อสิ้นภาคเรียนของปีการศึกษา 
  6. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานและขอเสนอแนะ วิธีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของ 
กลุมงานและกลุมสาระการเรียนรูเมื่อสิ้นภาคเรียนของปีการศึกษา 
  7. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมายเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
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ประกอบดวย 
 ๓.๑ นางกานดา  กาวสัมพันธ์  ประธานกรรมการ 

๓.2 นางแสงดาว  เพ็ชร์พราว  รองประธานกรรมการ 
๓.๓ นพฤทธิ์  วงศ์ลักษณพันธ์  กรรมการ 
๓.4 นายพิฐิพงศ์  ยวงใย   กรรมการ 
๓.๕ นายรัตน์กร  กุลบุญ   กรรมการ 

 ๓.๖ นางตรีชฎา  ถาวรมาศ  กรรมการ 
 ๓.๗ นางสายไหม  หวางสกุล  กรรมการ 
 ๓.8 นายสุทธิพจน์  อุดมเจริญศักดิ์  กรรมการ 
 ๓.9 นางสาวสุธารัตน์  ช านาญเหนาะ กรรมการ  
 ๓.๑0 นางสาวอาภาศรี  ชุมชืน่  กรรมการ 
 ๓.๑1 นางมิ่งขวัญ  ขาวดี   กรรมการ 
 ๓.๑2 นายวรายุทธ  พิชัยรัตน์  กรรมการ 
 ๓.๑3 นางอุษารัศม์  โสภารัตน์  กรรมการ 
 ๓.๑4 นางสาวกุลิสรา  พลเพชร  กรรมการ 
 ๓.๑5 นางวงษ์สุดา  จิตรไมตรีเจริญ กรรมการ 
 ๓.๑6 นายอดิศร  เลื่องสกุลไพศาล  กรรมการ 
 ๓.๑7 นางสาวศศิธัญนันท์ ตันวิมลรัตน์ กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๑8 นางสาวนงลักษณ์  อัตถกาญจน์ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ๓.19 นางสุวิมล  ถนอมผล  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
   
4. คณะกรรมการรวบรวมสารสนเทศระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
มีหนาที่ 

๑. ด าเนินการใหมีการจัดท าขอมูลสารสนเทศใหครบถวนตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

2. รายงานและสรุปผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา 

3. พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือใหมีขอมูล      
รายงานผลยอนกลับในการน าไปใชเพื่อการพัฒนางานตอไป 
ประกอบดวย 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
 
          1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
          1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
 นางสิริลักขณ์ หลงขาว               หัวหนา 
 นางอุษารัศม์ โสภารัตน์             ผูชวย 
 นายทรงศักดิ์ หมั่นถนอม            ผูชวย 
 นางสุภาพร น้ าแกว                  ผูชวย 
 นางมิ่งขวัญ ขาวดี                    ผูชวย 
 นางสุพัตรา ศีรษะโคตร              ผูชวย 
          2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
              และแก้ปัญหา 
 นางสาวอาภาศรี ชุมชื่น              หัวหนา 
 นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ             ผูชวย 
 นายอรรถพล ขันแกว                 ผูชวย 
 นางขวัญชนก จริงจิตร ผูชวย 
 นางสาววธรรวรชัฎ์ คงจันทร์        ผูชวย 
 นางสาวนงลักษณ์ อัตถกาญจน์     ผูชวย 
 นางสาวลัดดาวัลย์ ทองแดง         ผูชวย 
 นายอเนก ถนอมผล                   ผูชวย 
          3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ               หัวหนา 
 นายอรรถพล ขันแกว                  ผูชวย 
 นายนิวัฒน์ เอียดชะตา ผูชวย 
 นายอดิศร เลื่องสกุลไพศาล ผูชวย 
 นางปาจรีย์ ชัยเพชร ผูชวย 
 นายอเนก  ถนอมผล      ผูชวย 
          4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 นางมิ่งขวัญ ขาวดี                      หัวหนา 
 นายอเนก ถนอมผล                    ผูชวย 
 นางสุวิมล ถนอมผล                    ผูชวย 
 นางสาวรทิตา ไกรเทพ                 ผูชวย 
           5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 นางสาวเสาวณี ทองเกิด             หัวหนา 
 นายสมโชค สิขาจารย์                ผูชวย 
 นางสาวสุภัค ประเสริฐ               ผูชวย 
 นางปาจรีย์ ชัยเพชร                  ผูชวย 
 นางสาวกุลิสรา พลเพชร             ผูชวย 
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 นางสาวนาถรภี ชูออน               ผูชวย 
 นางสาวปรียนันท์ ศรีสุวรรณ์        ผูชวย 
          6) มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 นางสาวสุธารัตน์ ช านาญเหนาะ    หัวหนา 
 นางกานต์สินี ฉิมพลี                  ผูชวย 
 นางสาวสมศรี หนูทอง               ผูชวย 
 นางวงษ์สุดา จิตรไมตรีเจริญ        ผูชวย 
 นางสุมล วรนุช ผูชวย 
 นายธนวัฒน์ กังแฮ  ผูชวย 
            ๗) ค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ทุกรายวิชาในแต่ละกลุ่มสาระ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 นางสาวสมศรี หนูทอง               หัวหนา 
 นางสาวเสาวณี ทองเกิด  ผูชวย 
 นางสาวปาจรีย์  ชัยเพชร            ผูชวย 
             ๘) ค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 นางสาวสมศรี หนูทอง               หัวหนา 
 นางสาวเสาวณี ทองเกิด             ผูชวย 
 นางสาวปาจรีย์  ชัยเพชร            ผูชวย 
           
            1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน                  
             1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
 นายรัตน์กร กุลบุญ หัวหนา 
 นางสาวสุธารัตน์ ช านาญเหนาะ ผูชวย 
 นางสาวสมศรี หนูทอง                   ผูชวย 
 นายทรงศักดิ์ หมั่นถนอม ผูชวย 
 นายวีระพงษ์ ชาตรีกุล ผูชวย 
             2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 นางสาวสุธารัตน์ ช านาญเหนาะ       หัวหนา 
 นางลัดดาวัลย์ ทองแดง                 ผูชวย 
 นางสาวกุลิสรา พลเพชร                ผูชวย 
 นางวงษ์สุดา จิตรไมตรีเจริญ           ผูชวย 
 นางสาวอรอนงค์ ทองเจิม              ผูชวย 
             3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
 นายรัตน์กร กุลบุญ หัวหนา 
 นางสาวสุธารัตน์ ช านาญ ผูชวย 
 นางสาวสมศรี หนูทอง                   ผูชวย 
 นายทรงศักดิ์ หมั่นถนอม                ผูชวย 
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  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   

 นายวีระพงษ์ ชาตรีกุล                    ผูชวย 
 นายวรวิทย์ จันทร์ฝาก                   ผูชวย 
             4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม   
 นายวรายุทธ พิชัยรัตน์                 หัวหนา 
 นายอุทิศ สุวรรณคีรี                     ผูชวย 
 นางสาวสมศรี หนูทอง                  ผูชวย 
 นางกานต์สินี ฉิมพลี                     ผูชวย 
 นางสุมล วรนุช                           ผูชวย 
 นางวงษ์สุดา จิตรไมตรีเจริญ           ผูชวย 
 นายสุวิทย์ พนังศรี                       ผูชวย 

          2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน     
 นางสาวศศิธัญนันท์ ตันวิมลรัตน์         หัวหนา 
 นางจุฬาพร แกวเซง                        ผูชวย 
 นางสาวนงลักษณ์ อัตถกาญจน์           ผูชวย 
 นางจิราภรณ์ แทนสุวรรณ                 ผูชวย 
          2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา    
 นางกานดา กาวสัมพันธ์                   หัวหนา 
 นายนพฤทธิ์ วงศ์ลักษณพันธ์              ผูชวย 
 นางแสงดาว เพ็ชร์พราว                   ผูชวย 
 นายพิฐิพงศ์ ยวงใย                         ผูชวย 
 นางสาวศศิธัญนันท์ ตันวิมลรัตน์         ผูชวย 
          2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 นางตรีชฎา ถาวรมาศ                     หัวหนา 
 นางสาวณชมน รุงใสวัฒนา               ผูชวย 
 นางปรียนันท์ ศรีสุวรรณ                  ผูชวย 
 นางสาวกุลิสรา พลเพชร                  ผูชวย 
 นางสาวรุงดาว อนชุม                     ผูชวย 
          2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ    
 นางสายไหม หวางสกุล                    หัวหนา 
 นางขวัญชนก จริงจิตร                     ผูชวย 
 นางรัศนียา อุดมเจริญศักดิ์                ผูชวย 
 นางกิดาการ บุณยนิธีโชติ                  ผูชวย 
 นางพนัสสา ปลอดภัย                      ผูชวย 
          2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 นายสุทธิพจน์ อุดมเจริญศักดิ์             หัวหนา 
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 นายสมใจ ภัติศิริ                            ผูชวย 
 นายด ารงศักดิ์ ศรีสวัสดิ์                    ผูชวย 
 นางสาวกาญจนา ขุนเจริญ                ผูชวย 
 นายสมศักดิ์ ปลอดภัย                     ผูชวย 
 นายกอบชัย วรณะเกียรติพงศ์            ผูชวย 
 นายวิชัย ขันตี                               ผูชวย 
 นายวรายุทธ พิชัยรัตน์                     ผูชวย 
          ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้   
 นายอดิศร  เลื่องสกุลไพศาล              หัวหนา 
 นางสิริลักขณ์ หลงขาว                     ผูชวย 
 นางสาวกุลิสรา พลเพชร                   ผูชวย 
 นางสาวรทิตา ไกรเทพ                     ผูชวย 
 นายกรกฤต นิลรัตน์                        ผูชวย 
 สารสนเทศกลุมงานบริหารทุกกลุม       ผูชวย 
 สารสนเทศกลุมสาระการเรียนรู           ผูชวย 
          ๒.7 มีส่วนการร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน (กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย) 
 นางตรีชฎา ถาวรมาศ                     หัวหนา 
 นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ                  ผูชวย 
 นางมิ่งขวัญ ขาวดี                         ผูชวย 
 นางเอมอร กุลบุญ                         ผูชวย 
 นางสาวกาญจนา  ขุนเจริญ ผูชวย 
 นางเพ็ญแข ชุมเชื้อ                        ผูชวย 
 นางสุมาพร แทนมาก                      ผูชวย 
 นายทรงศักดิ์ หมั่นถนอม                 ผูชวย 
 นางสาวอาภาศรี ชุมชื่น                   ผูชวย 
 นางสาวศศิธัญนันท์ ตันวิมลรัตน์         ผูชวย 
 นางสาวจารุวรรณ บุญชลาลัย            ผูชวย 
 นางสาวณชมน รุงใสวัฒนา               ผูชวย 
 นายนิวัฒน์ เอียดชะตา                    ผูชวย 
 นางนานทรี หุนเหี้ยง                      ผูชวย 
 นางสาวนาถรภี ชูออน                     ผูชวย 
 นางสาวรุงดาว อนชุม                     ผูชวย 
 นางปรียนันท์ ศรีสุวรรณ                   ผูชวย 
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  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
          3.1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 นางตรีชฎา  ถาวรมาศ                      หัวหนา 
 นางสาวนงลักษณ์  อัตถกาญจน์           ผูชวย 
 นางสาวอาภาศรี  ชุมชื่น                    ผูชวย 
 นางมิ่งขวัญ  ขาวดี ผูชวย 
 นางสาวสุธารัตน์  ช านาญเหนาะ          ผูชวย 
 นางสายไหม หวางสกุล ผูชวย 
 นายวรายุทธ  พิชัยรัตน์               ผูชวย 
 นางอุษารัศม์ โสภารัตน์               ผูชวย 
 นางสาวกุลิสรา พลเพชร                ผูชวย 
 นางวงษ์สุดา จิตรไมตรีเจริญ           ผูชวย 
 นางสาวสมศรี หนูทอง                  ผูชวย 
 ครูผูสอนทุกคน                          ผูชวย 
          3.2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้   
 นางมิ่งขวัญ ขาวดี                   หัวหนา 
 นายเอนก ถนอมผล                 ผูชวย 
 นางสุวิมล ถนอมผล                 ผูชวย 
 นางสุภาพร น้ าแกว                  ผูชวย 
 นางสาวอาภาศรี ชุมชื่น             ผูชวย 
 นางสาวนงลักษณ์ อัตถกาญจน์    ผูชวย 
 นางสาวสุธารัตน์ ช านาญเหนาะ   ผูชวย 
 นางสายไหม หวางสกุล             ผูชวย 
 นายวรายุทธ พิชัยรัตน์              ผูชวย 
 นางอุษารัศม์ โสภารัตน์             ผูชวย 
 นางสาวกุลิสรา พลเพชร            ผูชวย 
 นางวงษ์สุดา จิตรไมตรีเจริญ       ผูชวย 
 นางสาวสมศรี หนูทอง              ผูชวย 
          3.3) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 นายอรรถพล ขันแกว               หัวหนา 
 นางปรียนันท์ ศรีสุวรรณ           ผูชวย 
 นางสาววธรรวรชัฎ์ คงจันทร์      ผูชวย 
          3.4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
 นายสมโชค สิกขาจารย์                หัวหนา 
 นางปาจรีย์ ชัยเพชร                    ผูชวย 
 นางสาวสุภัค ประเสริฐ                 ผูชวย 
 นางสาวกุลิสรา พลเพชร               ผูชวย 
 นางสาวเสาวณี ทองเกิด               ผูชวย 
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ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง  ปฏิบัติหนาที่ท่ีไดรับมอบหมายใหเป็นไปดวยความ

รับผิดชอบ  เสียสละ  เพ่ือบังเกิดผลดีแกทางราชการตอไป 
 
สั่ง  ณ  วันที่  1  เดือนกุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 

 (นางสุวณี  อึ่งวรากร) 
ผูอ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

          3.5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
 นางตรีชฎา ถาวรมาศ                  หัวหนา 
 นางสาวนงลักษณ์ อัตถกาญจน์       ผูชวย 
 นางสาวอาภาศรี ชุมชื่น                ผูชวย 
 นางมิ่งขวัญ  ขาวดี  ผูชวย 
 นางสาวสุธารัตน์ ช านาญเหนาะ      ผูชวย 
 นางสายไหม หวางสกุล                ผูชวย 
 นายวรายุทธ พิชัยรัตน์                ผูชวย 
 นางอุษารัศม์ โสภารัตน์               ผูชวย 
 นางสาวกุลิสรา พลเพชร              ผูชวย 
 นางวงษ์สุดา จิตรไมตรีเจริญ         ผูชวย 
 นางสาวสมศรี หนูทอง               ผูชวย 
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แบบก ากับติดตามการด าเนินงานโดยอิงมาตรฐานการศึกษาของกรรมการผู้ประเมิน 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด สพม.๑๓  

ปีการศึกษา ๒๕๖3 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 
(63) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/6๓) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 
(64) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/6๓) 

๑. มี
ความสามารถ
ในการอ่าน 
การเขียน 
การสื่อสาร 
และการคิด
ค านวณ 

โครงการแขงขันทักษะ
ความสามารถทางวิชาการ 
ระดับภูมิภาค/ระดับชาติ/
นานาชาติ  
 

 - นักเรียนโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ตรัง 
มีโอกาสเขารวมกิจกรรม
ที่จัดโดยหนวยงานอื่น 
- นักเรียนเขารวม
กิจกรรมแขงขันทักษะ
ทางวิชาการงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

  

 โครงการแขงขันทักษะ
ความสามารถทางวิชาการ 
ระดับภูมิภาค/ระดับชาติ/
นานาชาติ  (กลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร์) 

 นักเรียนไดรับความรู
และประสบการณ์มา
สนับสนุนการเรียนรู 

 
 

นักเรียนไดรับความรู
และประสบการณ์มา
สนับสนุนการเรียนรู 

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร์ 

 
 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ไมต่ ากวา 2 

 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ไมต่ ากวา 2 

โครงการยกระดับคุณภาพ
ผูเรียนตามอุดมการณ์และ
เปูาหมาย  (กิจกรรมการ
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนทางดาน
คณิตศาสตร์) 

 
 

นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน 
จ านวน 120 คน และ
นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 200 คนไดรับ
การจัดกิจกรรมการ

 
 

นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน 
จ านวน 120 คน และ
นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 200 คนไดรับ
การจัดกิจกรรมการ
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 
(63) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/6๓) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 
(64) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/6๓) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพนักเรียน
ทางดานคณิตศาสตร์ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพนักเรียน
ทางดานคณิตศาสตร์ 

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สาขาเคมี 

 
 

นักเรียนที่เขารวม
โครงการ รอยละ 70 
มีผลการสอบ post 
test สูงกวา pre test 

 
 

นักเรียนที่เขารวม
โครงการ รอยละ 70 
มีผลการสอบ post 
test สูงกวา pre test 

 โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สาขาชีววิทยา 

 - เปอร์เซนต์ไทล์ผล
การทดสอบระดับชาติ  
o-net  วิชาชีววิทยา 
ไมต่ ากวา 80  
- มากกวารอยละ 70 
ของนักเรียนชั้น ม.6 
 มีผลการเรียนวิชา
ชีววิทยาเฉลี่ยไมต่ ากวา 
3.50 

 - เปอร์เซนต์ไทล์ผล
การทดสอบระดับชาติ  
o-net  วิชาชีววิทยา 
ไมต่ ากวา 80  
- มากกวารอยละ 70 
ของนักเรียนชั้น ม.6 
 มีผลการเรียนวิชา
ชีววิทยาเฉลี่ยไมต่ ากวา 
3.50 

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สาขาฟิสิกส์ 

 รอยละ 80 นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย มีผลการ
เรียนเฉลี่ยรายวิชา
ฟิสิกส์ไมต่ ากวา 3  

 รอยละ 80 นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย มีผลการ
เรียนเฉลี่ยรายวิชา
ฟิสิกส์ไมต่ ากวา 3  

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สาขาโลกและดาราศาสตร์ 

 นักเรียนรอยละ 80 มี
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
สาขาโลกและดารา
ศาสตร์สูงขึ้น 

 
 

นักเรียนรอยละ 80 มี
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
สาขาโลกและดารา
ศาสตร์สูงขึ้น 

โครงการแขงขันทักษะ
ความสามารถทางวิชาการ 
ระดบัภูมิภาค/ระดับชาติ/
นานาชาติ ดาน
คอมพิวเตอร์และหุนยนต์ 

 นักเรียนไดรับรางวัล
จากการเขารวมแขงขัน
ทักษะคอมพิวเตอร์
และหุนยนต์รอยละ 
60 

  

โครงการแขงขันทักษะ
ความสามารถทางวิชาการ ระดับ
ภูมิภาค/ระดับชาติ/นานาชาติ 
สาขาวิทยาศาสตร์ ม.ตน 

 นักเรียนไมนอยกวา
รอยละ 75 ไดรับ
รางวัลจากการเขารวม
การแขงขัน 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 
(63) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/6๓) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 
(64) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/6๓) 

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สาขาวิทยาศาสตร์ ม.ตน 

 คะแนนเฉลี่ยสะสมของ
ผลการเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 และ 3 ไมนอย
กวารอยละ 80 

  

โครงการพัฒนา
ภาษาอังกฤษระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน 

 นักเรียนโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ตรัง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตนทั้งหมด 288 
คนสอบ CEFR ผาน
ระดับ A2 อยางนอย 
รอยละ 60  

  

 โครงการยกผลสัมฤทธิ์
ภาษาอังกฤษระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ใน
ระดับชั้นมัธยมปลาย
ผานเกณฑ์รอยละ 80 

  

โครงการสงเสริมและพัฒนา
ภาษาจีน 

 นักเรียนรอยละ 90 มี
องค์ความรูในเรื่อง
ภาษาวัฒนธรรมในดาน
ภาษาจีนเพ่ิมขึ้น 

  

โครงการสงเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ ดานดนตรี 

 การแสดง
ความสามารถของ
นักเรียนกลุมสนใจใน
กิจกรรมตางๆของ
โรงเรียนรอยละ 70 

  

โครงการสงเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ ดาน
นาฏศิลป 

 การแสดง
ความสามารถของ
นักเรียนกลุมสนใจใน
กิจกรรมตางๆของ
โรงเรียนรอยละ 70 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 
(63) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/6๓) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 
(64) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/6๓) 

โครงการแขงขันทักษะ
ความสามารถทางวิชาการ 
ระดับภูมิภาค/ระดับชาติ/
นานาชาติ ดานสุขศึกษา 
พลศึกษา 

 นักเรียนไดมีสวน
รวมกับภายนอก
ทางดานวิชาการและ
ดานกีฬาที่สูงขึ้นและมี
สุขภาพที่สมบูรณ์ 
แข็งแรง 

  

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระสุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 

  

โครงการแขงขันทักษะ
ความสามารถทางวิชาการ 
ระดับภูมิภาค/ระดับชาติ/
นานาชาติ วิชาภาษาไทย 

 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนสูงขึ้นมี 
การเขารวมการแขง 
ทักษะทางวิชาการ 
ระดับตางๆมีผลงาน 
ชิ้นงานที่สามารถเป็น  
แบบอยางที่ดีได  

 ก าลังด าเนินการ 
รอผลการด าเนินการ 

กิจกรรมวันสุนทรภู / วัน 
ภาษาไทยแหงชาติ และ 
กิจกรรมสงเสริม 
ศิลปวัฒนธรรมไทย  

 นักเรียนมีการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย  

  

โครงการแขงขันทักษะ
ความสามารถทางวิชาการ 
ระดับภูมิภาค/ระดับชาติ/
นานาชาติวิชาสังคมศึกษา 

 นักเรียนไดรับรางวัล 
ผานเกณฑ์รอยละ 50  

  

 โครงการเชิญผูทรงคุณวุฒิ
เป็นวิทยากรสงเสริมการ
เรียนรู 

 นักเรียนรอยละ100 มี
ความพึงพอใจในการ
เขารวมกิจกรรมใน
ระดับดีข้ึนไป 

  

โครงการศึกษาแหลงเรียนรู
การท างานในสาขา
เทคโนโลยี การเกษตร 
อาหาร สิ่งทอ ฯลฯ ที่มี
ความส าคัญในทองถิ่น 

 นักเรียนชั้น ม.2 ไดรับ
ความรูและ
ประสบการณ์จริงจาก
การศึกษาแหลงเรียนรู
ที่ส าคัญในทองถิ่น 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 
(63) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/6๓) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 
(64) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/6๓) 

โครงการความรวมมือทาง
วิชาการกับโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์และโรงเรียน
ก าเนิดวิทย์ 

 - รอยละ 80 ของครูที่
เขารวมการคัดเลือก
และปรับปรุงขอสอบ 
- รอยละ 80 ครูเขา
รวมโครงการการอบรม
จากวิทยากรจาก
โรงเรียนก าเนิดวิทย์ 
-รอยละ 80 ของครูที่
เขารวมการพัฒนา
หลักสูตรและการวัดผล
ประเมินผลในระดับ  
ม.ตน 
- รอยละ 80 ของครู
เขารวมโครงการการ
อบรมจากโรงเรียน
ก าเนิดวิทย์ 

  

โครงการคายวิชาการ ม.1  
และ ม.4 

 นักเรียนระดับชั้น ม.1 
96 คน นักเรียน
ระดับชั้น ม.4 144 
คน เขารวมกิจกรรม
โครงการคายวิชาการ 

  

โครงการความรวมมือดาน
วิชาการกับมหาวิทยาลัยพ่ี
เลี้ยง 

 รอยละ 90 ของครู
และบุคลากร มีความ
รวมมือทางวิชาการกับ
มหาลัยพ่ีเลี้ยง 

  

โครงการความรวมมือทาง
วิชาการกับหนวยงาน
ตางประเทศ 

 รอยละ 30 ของครู
และนักเรียนภายใน
โรงเรียนไดน าเสนอ
ผลงานโดยใช
ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารกับหนวยงาน
ตางประเทศ 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 
(63) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/6๓) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 
(64) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/6๓) 

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุมบริหารวิชาการ  
(คลินิก ฯลฯ) 

 รอยละ 70 ของผูเรียน
มีผูสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ไมต่ ากวา 3.00 

  

โครงการสงเสริมรักการ
อาน 

 - นักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนมีสื่อ
ประกอบการเรียนการ
สอนใชอยางเพียงพอ 
- นักเรียนรอยละ 100 
มีนิสัยรักการอานและ
พัฒนาดานการอานคิด
วิเคราะห์ในชั้นสูง 
- นักเรียนและบุคลากร 
รอยละ 80 ไดรับ
ความรูขาวสารที่
ทันสมัยและทัน
เหตุการณ์ 

  

โครงการโอลิมปิกวิชาการ  รอยละ 100 ของ
นักเรียนมีความรู 
ความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์และ
ภูมิศาสตร์ 

 รอยละ 100 ของ
นักเรียนมีความรู 
ความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์และ
ภูมิศาสตร์ 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนสูการเป็นนักวิจัย 
นักประดิษฐ์ นักคิดคนและ
นักพัฒนานวัตกรรมสูสากล 
งานสงเสริมโครงงาน 
 
 

 - รอยละ 80 ของ
โครงงานผานเกณฑ์
ประเมินในระดับดี  
-  รอยละ 100 ของ
นักเรียนชั้น ม.4 ได
หัวขอโครงงาน 

 - รอยละ 80 ของ
โครงงานผานเกณฑ์
ประเมินในระดับดี  
-  รอยละ 100 ของ
นักเรียนชั้น ม.4 ได
หัวขอโครงงาน 

 โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนสูการเป็นนักวิจัย 
นักประดิษฐ์นักคิดคน และ

 โครงงานคณิตศาสตร์
จ านวน 3 โครงงาน
ไดรับรางวัลจากการ

 โครงงานคณิตศาสตร์
จ านวน 3 โครงงาน
ไดรับรางวัลจากการ
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 
(63) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/6๓) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 
(64) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/6๓) 

นักพัฒนานวัตกรรมสูสากล 
(กิจกรรมสงเสริมโครงงาน
คณิตศาสตร์) 

 

ประกวดโครงงานเวที
ตางๆ 

ประกวดโครงงานเวที
ตางๆ 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนสูการเป็นนักวิจัย 
นักประดิษฐ์ นักคิดคนและ
นักพัฒนานวัตกรรมสูสากล  
(กิจกรรมสงเสริมความเป็น
เลิศดานโครงงาน
คอมพิวเตอร์และหุนยนต์) 

 โครงงานคอมพิวเตอร์
และหุนยนต์ไดรับ
รางวัลจากการเขารวม
น าเสนอผลงานระดับ
ภาค 5 ผลงาน
ระดับประเทศ 3 
ผลงาน ระดับ
นานาชาติ 1 ผลงาน 

 โครงงานคอมพิวเตอร์
และหุนยนต์ไดรับ
รางวัลจากการเขารวม
น าเสนอผลงานระดับ
ภาค 5 ผลงาน
ระดับประเทศ 3 
ผลงาน ระดับ
นานาชาติ 1 ผลงาน 

โครงการสงเสริมนักเรียน
น าเสนอผลงานทางวิชาการ
ในเวทีระดับชาติและ
นานาชาติ 

 จ านวนผลงานทาง
วิชาการเขารวมในเวที
ระดับชาติและ
นานาชาติ อยางนอย 
14 ผลงาน 

 จ านวนผลงานทาง
วิชาการเขารวมในเวที
ระดับชาติและ
นานาชาติ อยางนอย 
14 ผลงาน 

โครงการคายสงเสริม
ศักยภาพนักเรียนดานการ
น าเสนอดานการสื่อสาร
ดวยภาษาตางประเทศ 

 รอยละ 30 ของครู
และนักเรียนภายใน
โรงเรียนไดน าเสนอ
ผลงานโดยใช
ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารกับหนวยงาน
ตางประเทศ 

 รอยละ 30 ของครู
และนักเรียนภายใน
โรงเรียนไดน าเสนอ
ผลงานโดยใช
ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารกับหนวยงาน
ตางประเทศ 

โครงการสะเต็มศึกษา  รอยละ 80 ของ
นักเรียนโครงการสราง
นวัตกรรมโดยเนน
กระบวนการเรียนรู 
STEM มีชิ้นงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

 รอยละ 80 ของ
นักเรียนโครงการสราง
นวัตกรรมโดยเนน
กระบวนการเรียนรู 
STEM มีชิ้นงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการฟังบรรยายทาง
วิชาการ สรางแรงบันดาล
ใจในการวิจัย ประดิษฐ์ 
คิดคนและนวัตกรรม 

 รอยละ 10ของ
นักเรียนมีหัวขอ
โครงงาน/วิจัย 

 รอยละ 10ของ
นักเรียนมีหัวขอ
โครงงาน/วิจัย 



ห น้ า  | 67 

 

 รายงานผลการประเมินตนเอง | ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 
(63) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/6๓) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 
(64) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/6๓) 

 โครงการฟังบรรยายความรู 
สังคมศึกษา ภาษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และ
โบราณคดี 

 นักเรียนตระหนักและ
เห็นคุณคาดาน
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและดาน
สังคมศึกษา ภาษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
และโบราณคดี 

  

โครงการสงเสริมทักษะการ
สื่อสารทางคณิตศาสตร์ 

 

 นักเรียนรอยละ 70 มี
ทักษะการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร์ ในระดับดี
ขึ้นไป 

 นักเรียนรอยละ 70 มี
ทักษะการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร์ ในระดับดี
ขึ้นไป 

โครงการแขงขันทักษะ
ความสามารถทางวิชาการ 
ระดับภูมิภาค/ระดับชาติ/
นานาชาติ สาขาเคมี 

 นักเรียนที่เขารวมการ
แขงขันอยางนอย 10 
ทีม ผานการคัดเลือก
รอบแรก 

 นักเรียนที่เขารวมการ
แขงขันอยางนอย 10 
ทีม ผานการคัดเลือก
รอบแรก 

 โครงการแขงขันทักษะ
ความสามารถทางวิชาการ 
ระดับภูมิภาค/ระดับชาติ/
นานาชาติ สาขาชีววิทยา 

 นักเรียนมากกวารอย
ละ 80 ของนักเรียนที่
เขารวมการแขงขัน
ไดรับรางวัล 

 นักเรียนมากกวารอย
ละ 80 ของนักเรียนที่
เขารวมการแขงขัน
ไดรับรางวัล 

โครงการแขงขันทักษะ
ความสามารถทางวิชาการ 
ระดับภูมิภาค/ระดับชาติ/
นานาชาติ สาขาฟิสิกส์ 

 รอยละ 100 ของ
นักเรียนที่เขารวมการ
แขงขนัมีความรึ
ความสามารถดานวิชา
ฟิสิกส์ 

 รอยละ 100 ของ
นักเรียนที่เขารวมการ
แขงขนัมีความรึ
ความสามารถดานวิชา
ฟิสิกส์ 

โครงการแขงขันทักษะ
ความสามารถทางวิชาการ 
ระดับภูมิภาค/ระดับชาติ/
นานาชาติ สาขาเทคโนโลยี 
 

 นักเรียนที่เขารวมการ
แขงขันทักษะ
คอมพิวเตอร์และ
หุนยนต์ไดรับรางวัล
จากการเขารวมแขงขัน 

 นักเรียนที่เขารวมการ
แขงขันทักษะ
คอมพิวเตอร์และ
หุนยนต์ไดรับรางวัล
จากการเขารวมแขงขัน 

โครงการแขงขันทักษะ
ความสามารถทางวิชาการ ระดับ
ภูมิภาค/ระดับชาติ/นานาชาติ 
สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

 นักเรียนไมนอยกวา
รอยละ 75 ไดรับ
รางวัลจากการเขารวม
การแขงขัน 

 นักเรียนไมนอยกวา
รอยละ 75 ไดรับ
รางวัลจากการเขารวม
การแขงขัน 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 
(63) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/6๓) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 
(64) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/6๓) 

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

 - รอยละของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ที่มีระดับผลการเรียน  
3.5 – 4 รายวิชา
วิทยาศาสตร์ไมนอย
กวารอยละ 85 
- ผลการทดสอบ o-
net ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
รายวิชาวิทยาศาสตร์ มี
คะแนนเฉลี่ยรอยละ 
60  
 

 - รอยละของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ที่มีระดับผลการเรียน  
3.5 – 4 รายวิชา
วิทยาศาสตร์ไมนอย
กวารอยละ 85 
- ผลการทดสอบ o-
net ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 
60  
 

 โครงการแขงขันทักษะ
ความสามารถทางวิชาการ 
ระดับภูมิภาค/ระดับชาติ/
นานาชาติ กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ 

 
 

นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน 
และตอนปลาย กลุม
สนใจจากนักเรียน
ทั้งหมดอยางนอย
ประมาณรอยละ 40 
ไดรับรางวัลในการเขา
รวมการแขงขัน 

 
 

นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน 
และตอนปลาย กลุม
สนใจจากนักเรียน
ทั้งหมดอยางนอย
ประมาณรอยละ 40 
ไดรับรางวัลในการเขา
รวมการแขงขัน 

โครงการแขงขันทักษะ
ความสามารถทางวิชาการ 
ระดับภูมิภาค/ระดับชาติ/
นานาชาติ ดานศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป 

 
 

นักเรียนไดเขารวมการ
แขงขันทักษะวิชาการ
ตางๆ ในดานดนตรี 
ทัศนศิลป และ
นาฏศิลป 

 
 

นักเรียนไดเขารวมการ
แขงขันทักษะวิชาการ
ตางๆ ในดานดนตรี 
ทัศนศิลป และ
นาฏศิลป 

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

 
 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางดานทัศนศิลป 
ดนตรี และนาฏศิลปที่
สูงขึ้น 

 
 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางดานทัศนศิลป 
ดนตรี และนาฏศิลปที่
สูงขึ้น 

โครงการแขงขันทักษะ
ความสามารถทางวิชาการ 
ระดับภูมิภาค/ระดับชาติ/
นานาชาติ กลุมสาระการ

 นักเรียนไดมีสวน
รวมกับภายนอก
ทางดานวิชาการและ
กีฬาที่สูงขึ้นและมี

 
 

นักเรียนไดมีสวน
รวมกับภายนอก
ทางดานวิชาการและ
กีฬาที่สูงขึ้นและมี
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 
(63) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/6๓) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 
(64) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/6๓) 

เรียนรูสุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

สุขภาพที่สมบูรณ์
แข็งแรง 

สุขภาพที่สมบูรณ์
แข็งแรง 

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาไทย 

 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นมี
ทักษะดานการรูเรื่อง
การอานและการ
สื่อสารในระดับดี 

 
 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นมี
ทักษะดานการรูเรื่อง
การอานและการ
สื่อสารในระดับดี 

โครงการแขงขันทักษะ
ความสามารถทางวิชาการ 
ระดับภูมิภาค/ระดับชาติ/
นานาชาติ กลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

 นักเรียนไดรับรางวัล
ผายเกณฑ์ รอยละ 50 

 
 

นักเรียนไดรับรางวัล
ผายเกณฑ์ รอยละ 50 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม (กิจกรรมเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากร
สงเสริมการเรียนรู) 

 นักเรียนรอยละ 90 มี
ความพึงพอใจในการ
เขารวมกิจกรรมใน
ระดับดีข้ึนไป 

 
 

นักเรียนรอยละ 90 มี
ความพึงพอใจในการ
เขารวมกิจกรรมใน
ระดับดีข้ึนไป 

 โครงการแขงขันทักษะ
ความสามารถทางวิชาการ 
ระดับภูมิภาค/ระดับชาติ/
นานาชาติ กลุมสาระการ
เรียนรูการงานอาชีพ 

 นักเรียนไดเขารวมการ
แขงขันทักษะวิชาการ
ตางๆ ในดานดนตรี 
ทัศนศิลป และ
นาฏศิลป 

 
 

นักเรียนไดเขารวมการ
แขงขันทักษะวิชาการ
ตางๆ ในดานดนตรี 
ทัศนศิลป และ
นาฏศิลป 

โครงการโอลิมปิกวิชาการ 
สอวน. 

 รอยละ 30 ของ
นักเรียนที่สมัครสอบฯ 
สอบผานคาย 1 สอวน 

 
 

รอยละ 30 ของ
นักเรียนที่สมัครสอบฯ 
สอบผานคาย 1 สอวน 

โครงการพัฒนาทักษะ “การรู
เรื่องการอานและสื่อสารได
ตามแนวทางการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ PISA” 

 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นมี
ทักษะดานการรูเรื่อง
การอานและการ
สื่อสารในระดับดี 

 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นมี
ทักษะดานการรูเรื่อง 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 
(63) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/6๓) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 
(64) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/6๓) 

โครงการสงเสริมการรักการ
อาน 

 - นักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนมีสื่อ
ประกอบการเรียนการ
สอนใชอยางเพียงพอ 
- นักเรียนรอยละ 100 
มีนิสัยรักการอานและ
พัฒนาดานการอานคิด
วิเคราะห์ในชั้นสูง 
- นักเรียนและบุคลากร 
รอยละ 80 ไดรับ
ความรูขาวสารที่
ทันสมัยและทัน
เหตุการณ์ 

 - นักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียนมี
สื่อประกอบการเรียน
การสอนใชอยาง
เพียงพอ 
- นักเรียนรอยละ 
100 มีนิสัยรักการ
อานและพัฒนาดาน
การอานคิดวิเคราะห์
ในชั้นสูง 
- นักเรียนและ
บุคลากร รอยละ 80 
ไดรับความรูขาวสารที่
ทันสมัยและทัน
เหตุการณ์ 

2. มี
ความสามารถ
ในการคิด
วิเคราะห์ คิด
อย่างมี 
วิจารญาณ 
อภิปราย
แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 

โครงการแขงขันทักษะ
ความสามารถทางวิชาการ 
ระดับภูมิภาค/ระดับชาติ/
นานาชาติ 

 - นักเรียนโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ตรัง 
มีโอกาสเขารวมกิจกรรม
ที่จัดโดยหนวยงานอื่น 
- นักเรียนเขารวม
กิจกรรมแขงขันทักษะ
ทางวิชาการงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

 - นักเรียนโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ตรัง 
มีโอกาสเขารวม
กิจกรรมที่จัดโดย
หนวยงานอื่น 
- นักเรียนเขารวม
กิจกรรมแขงขันทักษะ
ทางวิชาการงาน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนสูการเป็นนักวิจัย นัก
ประดิษฐ์นักคิดคน และ
นักพัฒนานวัตกรรมสูสากล 
(กิจกรรมสงเสริมโครงงาน
คณิตศาสตร์) 
 

 นักเรียนไดรับความรู
และประสบการณ์มา
สนับสนุนการเรียนรู 

 นักเรียนไดรับความรู
และประสบการณ์มา
สนับสนุนการเรียนรู 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 
(63) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/6๓) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 
(64) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/6๓) 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนสูการเป็นนักวิจัย นัก
ประดิษฐ์ นักคิดคนและ
นักพัฒนานวัตกรรมสูสากล 
งานสงเสริมโครงงาน 

 - รอยละ 80 ของ
โครงงานผานเกณฑ์
ประเมินในระดับดี  
-  รอยละ 100 ของ
นักเรียนชั้น ม.4 ได
หัวขอโครงงาน 

 - รอยละ 80 ของ
โครงงานผานเกณฑ์
ประเมินในระดับดี  
-  รอยละ 100 ของ
นักเรียนชั้น ม.4 ได
หัวขอโครงงาน 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนสูการเป็นนักวิจัย นัก
ประดิษฐ์ นักคิดคนและ
นักพัฒนานวัตกรรมสูสากล  
(กิจกรรมสงเสริมความเป็นเลิศ
ดานโครงงานคอมพิวเตอร์และ
หุนยนต์) 

 นักเรียนไดรับรางวัล
จากการเขารวมแขงขัน
ทักษะคอมพิวเตอร์
และหุนยนต์รอยละ 
60 

 นักเรียนไดรับรางวัล
จากการเขารวมแขงขัน
ทักษะคอมพิวเตอร์
และหุนยนต์รอยละ 
60 

 โครงการสงเสริมนักเรียน
น าเสนอผลงานทางวิชาการใน
เวทีระดับชาติและนานาชาติ 

 จ านวนผลงานทาง
วิชาการเขารวมในเวที
ระดับชาติและ
นานาชาติ อยางนอย 
14 ผลงาน 

 จ านวนผลงานทาง
วิชาการเขารวมในเวที
ระดับชาติและ
นานาชาติ อยางนอย 
14 ผลงาน 

โครงการคายสงเสริมศักยภาพ
นักเรียนดานการน าเสนอดาน
การสื่อสารดวย
ภาษาตางประเทศ 

 รอยละ 30 ของครู
และนักเรียนภายใน
โรงเรียนไดน าเสนอ
ผลงานโดยใช
ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารกับหนวยงาน
ตางประเทศ 

 รอยละ 30 ของครู
และนักเรียนภายใน
โรงเรียนไดน าเสนอ
ผลงานโดยใช
ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารกับหนวยงาน
ตางประเทศ 

โครงการโอลิมปิกวิชาการ  รอยละ 100 ของ
นักเรียนมีความรู 
ความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์และ
ภูมิศาสตร์ 

 รอยละ 100 ของ
นักเรียนมีความรู 
ความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 
(63) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/6๓) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 
(64) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/6๓) 

3. มี
ความสามารถ
ในการสร้าง
นวัตกรรม  

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
สูการเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์
นักคิดคน และนักพัฒนา
นวัตกรรมสูสากล 
(กิจกรรมสงเสริมโครงงาน
คณิตศาสตร์) 

 นักเรียนไดรับความรู
และประสบการณ์มา
สนับสนุนการเรียนรู 

 นักเรียนไดรับความรู
และประสบการณ์มา
สนับสนุนการเรียนรู 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนสูการเป็นนักวิจัย นัก
ประดิษฐ์ นักคิดคนและ
นักพัฒนานวัตกรรมสูสากล 
งานสงเสริมโครงงาน 

 - รอยละ 80 ของ
โครงงานผานเกณฑ์
ประเมินในระดับดี  
-  รอยละ 100 ของ
นักเรียนชั้น ม.4 ได
หัวขอโครงงาน 

 - รอยละ 80 ของ
โครงงานผานเกณฑ์
ประเมินในระดับดี  
-  รอยละ 100 ของ
นักเรียนชั้น ม.4 ได
หัวขอโครงงาน 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนสูการเป็นนักวิจัย นัก
ประดิษฐ์ นักคิดคนและ
นักพัฒนานวัตกรรมสูสากล  
(กิจกรรมสงเสริมความเป็นเลิศ
ดานโครงงานคอมพิวเตอร์และ
หุนยนต์) 

 นักเรียนไดรับรางวัล
จากการเขารวมแขงขัน
ทักษะคอมพิวเตอร์
และหุนยนต์รอยละ 
60 

 นักเรียนไดรับรางวัล
จากการเขารวมแขงขัน
ทักษะคอมพิวเตอร์
และหุนยนต์รอยละ 
60 

โครงการสงเสริมนักเรียน
น าเสนอผลงานทางวิชาการใน
เวทีระดับชาติและนานาชาติ 
 

 จ านวนผลงานทาง
วิชาการเขารวมในเวที
ระดับชาติและ
นานาชาติ อยางนอย 
14 ผลงาน 

 จ านวนผลงานทาง
วิชาการเขารวมในเวที
ระดับชาติและ
นานาชาติ อยางนอย 
14 ผลงาน 

โครงการฟิสิกส์สัปยุทธ์    นักเรียนที่เขารวมการ
แขงขันฟิสิกส์
สัประยุทธ์ไดรับเกียรติ
บัตรเหรียญเงิน 

โครงการสรางนวัตกรรมโดย
เนนกระบวนการเรียนรู STEM 

   รอยละ 80 ของ
นักเรียนโครงการสราง
นวัตกรรมโดยเนน
กระบวนการเรียนรู 
STEM มีชิ้นงานที่มี
ประสิทธิภาพ 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 
(63) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/6๓) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 
(64) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/6๓) 

โครงการสะเต็มศึกษา  รอยละ 80 ของ
นักเรียนโครงการสราง
นวัตกรรมโดยเนน
กระบวนการเรียนรู 
STEM มีชิ้นงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

  

4. มี
ความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 

โครงการแขงขันทักษะ
ความสามารถทางวิชาการ 
ระดับภูมิภาค/ระดับชาติ/
นานาชาติ ดานคอมพิวเตอร์
และหุนยนต์ 

 - นักเรียนโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ตรัง 
มีโอกาสเขารวม
กิจกรรมที่จัดโดย
หนวยงานอื่น 
- นักเรียนเขารวม
กิจกรรมแขงขันทักษะ
ทางวิชาการงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

  

โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์
และ IOT 

 

 ครูและนักเรียนมีความ
พึงพอใจตอการ
พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนวิชา
คอมพิวเตอร์และIOT 

  

โครงการสงเสริมและพัฒนา
ภาษาจีน 

 นักเรียนรอยละ 90 มี
องค์ความรูในเรื่อง
ภาษาวัฒนธรรมในดาน
ภาษาจีนเพ่ิมขึ้น 

  

โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนสูการเป็นนักวิจัย นัก
ประดิษฐ์ นักคิดคนและ
นักพัฒนานวัตกรรมสูสากล  
(กิจกรรมสงเสริมความเป็นเลิศ
ดานโครงงานคอมพิวเตอร์และ
หุนยนต์) 

 นักเรียนไดรับรางวัล
จากการเขารวมแขงขัน
ทักษะคอมพิวเตอร์
และหุนยนต์รอยละ 
60 

 นักเรียนไดรับรางวัล
จากการเขารวมแขงขัน
ทักษะคอมพิวเตอร์ 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 
(63) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/6๓) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 
(64) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/6๓) 

โครงการคายสงเสริมศักยภาพ
นักเรียนดานการน าเสนอดาน
การสื่อสารดวย
ภาษาตางประเทศ 

 รอยละ 30 ของครูและ
นักเรียนภายในโรงเรียน
ไดน าเสนอผลงานโดยใช
ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารกับหนวยงาน
ตางประเทศ 

 รอยละ 30 ของครูและ
นักเรียนภายในโรงเรียน
ไดน าเสนอผลงานโดยใช
ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารกับหนวยงาน
ตางประเทศ 

โครงการสงเสริมนักเรียน
น าเสนอผลงานทางวิชาการใน
เวทีระดับชาติและนานาชาติ 

 จ านวนผลงานทาง
วิชาการเขารวมในเวที
ระดับชาติและ
นานาชาติ อยางนอย 
14 ผลงาน 

 จ านวนผลงานทาง
วิชาการเขารวมในเวที
ระดับชาติและ
นานาชาติ อยางนอย 
14 ผลงาน 

5. มี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (คณิตศาสตร์) 

 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ไมต่ ากวา 2 

 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ไมต่ ากวา 
2 

โครงการยกระดับคุณภาพ
ผูเรียนตามอุดมการณ์และ
เปูาหมาย  (กิจกรรมการอบรม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนทางดานคณิตศาสตร์) 

 นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน 
จ านวน 120 คน และ
นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 200 คนไดรับ
การจัดกิจกรรมการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพนักเรียน
ทางดานคณิตศาสตร์ 

 นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน 
จ านวน 120 คน และ
นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
จ านวน 200 คนไดรับ
การจัดกิจกรรมการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพ
นักเรียนทางดาน
คณิตศาสตร์ 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน สาขาเคมี 

 นักเรียนที่เขารวม
โครงการ รอยละ 70 
มีผลการสอบ post 
test สูงกวา pre test 

 นักเรียนที่เขารวม
โครงการ รอยละ 70 
มีผลการสอบ post 
test สูงกวา pre test 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน สาขาชีววิทยา 

 - เปอร์เซนต์ไทล์ผล
การทดสอบระดับชาติ  
o-net  วิชาชีววิทยา 
ไมต่ ากวา 80  

 - เปอร์เซนต์ไทล์ผล
การทดสอบระดับชาติ  
o-net  วิชาชีววิทยา 
ไมต่ ากวา 80  
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 
(63) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/6๓) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 
(64) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/6๓) 

- มากกวารอยละ 70 
ของนักเรียนชั้น ม.6 
 มีผลการเรียนวิชา
ชีววิทยาเฉลี่ยไมต่ ากวา 
3.50 

- มากกวารอยละ 70 
ของนักเรียนชั้น ม.6 
 มีผลการเรียนวิชา
ชีววิทยาเฉลี่ยไมต่ ากวา 
3.50 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน สาขาฟิสิกส์ 

 รอยละ 80 นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย มีผลการ
เรียนเฉลี่ยรายวิชา
ฟิสิกส์ไมต่ ากวา 3  

 รอยละ 80 นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย มีผลการ
เรียนเฉลี่ยรายวิชา
ฟิสิกส์ไมต่ ากวา 3 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน สาขาโลก 
และดาราศาสตร์ 

 นักเรียนรอยละ 80 มี
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
สาขาโลกและดารา
ศาสตร์สูงขึ้น 

 นักเรียนรอยละ 80 มี
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
สาขาโลกและดารา
ศาสตร์สูงขึ้น 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน สาขา
วิทยาศาสตร์ ม.ตน 

 คะแนนเฉลี่ยสะสมของ
ผลการเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 และ 3 ไมนอย
กวารอยละ 80 

 คะแนนเฉลี่ยสะสมของ
ผลการเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2  
และ 3 ไมนอยกวา
รอยละ 80 

โครงการยกผลสัมฤทธิ์
ภาษาอังกฤษระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ใน
ระดับชั้นมัธยมปลาย
ผานเกณฑ์รอยละ 80 

 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ใน
ระดับชั้นมัธยมปลาย
ผานเกณฑ์รอยละ 80 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กลุมบริหาร
วิชาการ (คลินิก ฯลฯ) 

 รอยละ 70 ของผูเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนไมต่ ากวา 3 

 รอยละ 70 ของ
ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไมต่ ากวา 
3 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน สาขา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

 - รอยละของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ที่มีระดับผลการเรียน  
3.5 – 4 รายวิชา
วิทยาศาสตร์ไมนอย

 - รอยละของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ที่มีระดับผลการเรียน  
3.5 – 4 รายวิชา
วิทยาศาสตร์ไม    
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 
(63) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/6๓) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 
(64) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/6๓) 

กวารอยละ 85 
- ผลการทดสอบ  
o-net ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
รายวิชาวิทยาศาสตร์ มี
คะแนนเฉลี่ยรอยละ 
60  

นอยกวารอยละ 85 
- ผลการทดสอบ  
o-net ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 
60 

5. มี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กลุมสาระการ
เรียนรูศิลปะ 

 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางดานทัศนศิลป 
ดนตรี และนาฏศิลปที่
สูงขึ้น 

 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางดานทัศนศิลป 
ดนตรี และนาฏศิลปที่
สูงขึ้น 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 

 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นมี
ทักษะดานการรูเรื่อง
การอานและการ
สื่อสารในระดับดี 

 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นมี
ทักษะดานการรูเรื่อง
การอานและการ
สื่อสารในระดับดี 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม (กิจกรรมเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากร
สงเสริมการเรียนรู) 

 นักเรียนรอยละ 90 มี
ความพึงพอใจในการ
เขารวมกิจกรรมใน
ระดับดีข้ึนไป 

 นักเรียนรอยละ 90  
มีความพึงพอใจในการ
เขารวมกิจกรรมใน
ระดับดีข้ึนไป 

โครงการสงเสริมความเป็นเลิศ 
(ยกผลสัมฤทธิ์ O –NET  
ชั้น ม.3 และ ม.6) 

 นักเรียนระดับชั้น ม.3 
และ ม.6 ไดรับการ
พัฒนาและเสริมสราง
ความรูยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาใหสูงขึ้น 

 นักเรียนระดับชั้น ม.3 
และ ม.6 ไดรับการ
พัฒนาและเสริมสราง
ความรูยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาใหสูงขึ้น 

6. มีความรู้
ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติที่
ดีต่องาน
อาชีพ 

โครงการศึกษาแหลงเรียนรู
การท างานในสาขา
เทคโนโลยี การเกษตร 
อาหาร สิ่งทอ ฯลฯ ที่มี
ความส าคัญในทองถิ่น 

 นักเรียนชั้น ม.2 ไดรับ
ความรูและ
ประสบการณ์จริงจาก
การศึกษาแหลงเรียนรู
ที่ส าคัญในทองถิ่น 

 นักเรียนชั้น ม.2  
ไดรับความรูและ
ประสบการณ์จริงจาก
การศึกษาแหลงเรียนรู
ที่ส าคัญในทองถิ่น 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 
(63) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/6๓) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 
(64) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/6๓) 

กิจกรรมฟังบรรยายแนะ
แนวอาชีพและการศึกษา
ตอ 

 รอยละ 90 ของ
นักเรียนโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ตรังเขา
รวมกิจกรรมพัฒนา
บุคลิกภาพและความ
ฉลาดทางดานอารมณ์ 

 รอยละ 90 ของ
นักเรียนโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ตรังเขา
รวมกิจกรรมพัฒนา
บุคลิกภาพและความ
ฉลาดทางดานอารมณ์ 

 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 
(63) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/6๓) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 
(64) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/6๓) 

ตัวช้ีวัดที่ 1 
มีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่
ดีตามที่
สถานศึกษา
ก าหนด  
(๕ ประเด็น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน  รอยละ 80 ของ
นักเรียนและผูปกครอง
เขารวมกิจกรรมประชุม
ผูปกครองปฐมนิเทศ
นักเรียน ม.1 และ ม.4 

 รอยละ 80 ของ
นักเรียนและผูปกครอง
เขารวมกิจกรรมประชุม
ผูปกครองปฐมนิเทศ
นักเรียน ม.1 และ ม.4 

โครงการประชุมผูปกครอง
นักเรียน ม.1 – ม.6   

 รอยละ 80 ของ
ผูปกครองเขรวมการ
ประชุม 

 รอยละ 80 ของ
ผูปกครองเขรวมการ
ประชุม 

โครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

 นักเรียนรอยละ 80 
ไดรับการสงเสริมอบรม
ดานคุณธรรม จริยธรรม
และพัฒนาตนเอง 

 นักเรียนรอยละ 80 
ไดรับการสงเสริมอบรม
ดานคุณธรรม จริยธรรม
และพัฒนาตนเอง 

โครงการสงเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
นักเรียน 

 นักเรียนมีคะแนน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคใ์นระดับดีเยี่ยม
คะแนนไมต่ ากวา 800 
คะแนน 

 นักเรียนมีคะแนน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคใ์นระดับดี
เยี่ยมคะแนนไมต่ ากวา 
800 คะแนน 

โครงการสงเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

 นักเรียนรอยละ 90 มี
ความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับการปกครอง

 นักเรียนรอยละ 90 มี
ความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับการปกครอง
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 
(63) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/6๓) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 
(64) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/6๓) 

ตัวช้ีวัดที่ 1 
มีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่
ดีตามที่
สถานศึกษา
ก าหนด  
(๕ ประเด็น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตามระบอบ
ประชาธิปไตย รูจักสิทธิ
หนาที่ มีความ
รับผิดชอบตอตนเองและ
สวนรวมมีสวนรวม
กิจกรรมประชาธิปไตย
ทั้งในและนอกสถานที่ 

ตามระบอบ
ประชาธิปไตย รูจัก
สิทธิหนาที่ มีความ
รับผิดชอบตอตนเอง
และสวนรวมมีสวน
รวมกิจกรรม
ประชาธิปไตยท้ังใน
และนอกสถานที่ 

โครงการอบรมพัฒนาผูน า
นักเรียน 

 รอยละ90 ของ
คณะกรรมการนักเรียน
หอพักไดเขารวมพัฒนา
ผูน า 

  

โครงการสงเสริมระบบ
รักษาความปลอดภัย
นักเรียนหอพัก 

 
 

รอยละ 100 นักเรียน
หอพักทุกคนไดรับการ
ปูองกันโรคที่ถูกวิธี
นักเรียนเขารวมกิจกรรม
หนีไฟ 

  

โครงการฟังบรรยายพัฒนา
บุคลิกภาพและความฉลาด
ทางดานอารมณ์ 

   รอยละ 90 ของ
นักเรียนโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ตรัง เขา
รวมกิจกรรมพัฒนา
บุคลิกภาพและความ
ฉลาดทางอารมณ์ 

โครงการสงเสริมความรัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ
กิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชน 

 นักเรียนมีความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับการ
ปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยรูจักสิทธิ
หนาที่ มีความ
รับผิดชอบตอตนเองและ
สวนรวมในกิจกรรม
ประชาธิปไตยท้ังในและ
นอกสถานที่ 

 นักเรียนมีความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับการ
ปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยรูจักสิทธิ
หนาที่ มีความ
รับผิดชอบตอตนเอง
และสวนรวมในกิจกรรม
ประชาธิปไตยท้ังในและ
นอกสถานที่ 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 
(63) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/6๓) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 
(64) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/6๓) 

ตัวช้ีวัดที่ 1 
มีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่
ดีตามที่
สถานศึกษา
ก าหนด  
(๕ ประเด็น) 
 

โครงการสงเสริมความมี
ระเบียบวินัยและความ
ประพฤตินักเรียน 

 นักเรียนรอยละ 80 
ไดรับการพัฒนาดาน 
ระเบียบวินัย 

 นักเรียนรอยละ 80 
ไดรับการพัฒนาดาน 
ระเบียบวินัย 

โครงการสงเสริมอัตลักษณ์
ตามอุดมการณ์โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย 

 นักเรียนมีจิตส านึกใน
เกียรติภูมิของความเป็น
ไทยมีความภาคภูมิใจใน
ตนเอง ถาบันการศึกษา 
และชาติบานเมือง มีจิต
มุงม่ันที่จะท าประโยชน์
และสรางสิ่งดีงามใหกับ
สังคม 

 นักเรียนมีจิตส านึกใน
เกียรติภูมิของความเป็น
ไทยมีความภาคภูมิใจใน
ตนเอง ถาบันการศึกษา 
และชาติบานเมือง มีจิต
มุงม่ันที่จะท าประโยชน์
และสรางสิ่งดีงามใหกับ
สังคม 

โครงการเพชรจุฬาภรณ์    นักเรียนหองละ 2 คน
ไดรับการคัดเลือก 

โครงการคายพุทธบุตร ม.4      นักเรียนรอยละ 90 มี
ความพึงพอใจในการเขา
รวมกิจกรรม ในระดับดี
ขึ้นไป 

โครงการสงเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

 นักเรียนรอยละ 90 มี
ความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับการปกครอง
ตามระบอบ
ประชาธิปไตย รูจักสิทธิ
หนาที่ มีความ
รับผิดชอบตอตนเองและ
สวนรวมมีสวนรวม
กิจกรรมประชาธิปไตย
ทั้งในและนอกสถานที่ 

 นักเรียนรอยละ 90 มี
ความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับการปกครอง
ตามระบอบ
ประชาธิปไตย รูจักสิทธิ
หนาที่ มีความ
รับผิดชอบตอตนเอง
และสวนรวมมีสวนรวม
กิจกรรมประชาธิปไตย
ทั้งในและนอกสถานที่ 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการนักเรียน 

 นักเรียนมีความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับการ
ปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย รูจักสิทธิ
หนาที่ มีความ
รับผิดชอบตอตนเองและ

 นักเรียนมีความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับการ
ปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย รูจักสิทธิ
หนาที่ มีความ
รับผิดชอบตอตนเอง
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 
(63) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/6๓) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 
(64) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/6๓) 

สวนรวมในกิจกรรม
ประชาธิปไตยท้ังในและ
นอกสถานที่ 

และสวนรวมในกิจกรรม
ประชาธิปไตยท้ังในและ
นอกสถานที่ 

กิจกรรมกลุมสนใจร าไทย
หรือนาฏศิลปพื้นบาน 

 นักเรียนมีความสนใจร า
ไทยหรือนาฏศิลป
พ้ืนบาน 

 นักเรียนมีความสนใจร า
ไทยหรือนาฏศิลป
พ้ืนบาน 

โครงการพัฒนาระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 

 ระบบจัดเก็บขอมูลที่มี
ประสิทธิภาพ ครู 
สามารถงานผลการคัด
กรอง นักเรียนการ
สงเสริมพัฒนาและ
แกปัญหานักเรียน 

 ระบบจัดเก็บขอมูลที่มี
ประสิทธิภาพ ครู 
สามารถงานผลการคัด
กรอง นักเรียนการ
สงเสริมพัฒนาและ
แกปัญหานักเรียน 

2 ความภูมิใจ
ในท้องถิ่น
และความ
เป็นไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กลุมสาระการ
เรียนรูศิลปะ 

 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางดานทัศนศิลป 
ดนตรี และนาฏศิลปที่
สูงขึ้น 

 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางดานทัศนศิลป 
ดนตรี และนาฏศิลปที่
สูงขึ้น 

กิจกรรมวันสุนทรภู / วัน
ภาษาไทยแหงชาติ และ
กิจกรรมสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

 นักเรียนมีความตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
ภาษาไทยและใหความ
รวมมือในการสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

 นักเรียนมีความ
ตระหนักถึงความส าคัญ
ของภาษาไทยและให
ความรวมมือในการ
สงเสริมศิลปวัฒนธรรม
ไทย 

โครงการส านึกรักษ์บานเกิด
สัญจร 

 นักเรียนมีจิตอาสา
บ าเพ็ญประโยชน์ตอ
ตนเองและตอสังคมมีจิต
สาธารณะเพ่ือการ
ด ารงชีวิตอยูรวมกันใน
สังคมอยางมีความสุข 

 นักเรียนมีจิตอาสา
บ าเพ็ญประโยชน์ตอ
ตนเองและตอสังคมมีจิต
สาธารณะเพ่ือการ
ด ารงชีวิตอยูรวมกันใน
สังคมอยางมีความสุข 

โครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

 นักเรียนรอยละ 80 
ไดรับการสงเสริมอบรม
ดานคุณธรรม จริยธรรม
และพัฒนาตนเอง 

 นักเรียนรอยละ 80 
ไดรับการสงเสริมอบรม
ดานคุณธรรม จริยธรรม
และพัฒนาตนเอง 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 
(63) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/6๓) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 
(64) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/6๓) 

2. ความ
ภูมิใจใน
ท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการฟังบรรยายความรู 
สังคมศึกษา ภาษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และ
โบราณคดี 

   นักเรียนโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ตรัง ไดเขา
รวมฟังบรรยายครบตาม
หลักเกณฑ์ของกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

กิจกรรมกลุมสนใจร าไทย
หรือนาฏศิลปพื้นบาน 

   รอยละ 80ของนักเรียน
มีความสนใจร าไทยหรือ
นาฏศิลปพื้นบาน 

โครงการส านึกรักษ์บานเกิด
สัญจรเพื่อเด็กดอยโอกาส 

 นักเรียนมีจิตอาสา
บ าเพ็ญประโยชน์ตอ
ตนเองและตอสังคมมีจิต
สาธารณะเพ่ือการ
ด ารงชีวิตอยูรวมกันใน
สังคมอยางมีความสุข 

 นักเรียนมีจิตอาสา
บ าเพ็ญประโยชน์ตอ
ตนเองและตอสังคมมีจิต
สาธารณะเพ่ือการ
ด ารงชีวิตอยูรวมกันใน
สังคมอยางมีความสุข 

โครงการสงเสริมความรัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ
กิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชน 

 นักเรียนมีความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับการ
ปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยรูจักสิทธิ
หนาที่ มีความ
รับผิดชอบตอตนเองและ
สวนรวมในกิจกรรม
ประชาธิปไตยท้ังในและ
นอกสถานที่ 

 นักเรียนมีความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับการ
ปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยรูจักสิทธิ
หนาที่ มีความ
รับผิดชอบตอตนเอง
และสวนรวมในกิจกรรม
ประชาธิปไตยท้ังในและ
นอกสถานที่ 

โครงการสงเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
นักเรียน 

 นักเรียนมีคะแนน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคใ์นระดับดีเยี่ยม
คะแนนไมต่ ากวา 800 
คะแนน 

 นักเรียนมีคะแนน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคใ์นระดับดีเยี่ยม
คะแนนไมต่ ากวา 800 
คะแนน 

โครงการสงเสริมความมี
ระเบียบวินัยและความ
ประพฤตินักเรียน 

 นักเรียนรอยละ 80 
ไดรับการพัฒนาดาน 
ระเบียบวินัย 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 
(63) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/6๓) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 
(64) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/6๓) 

2. ความ
ภูมิใจใน
ท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 

   นักเรียนรอยละ 80 
ไดรับการสงเสริมอบรม
ดานคุณธรรม จริยธรรม
และพัฒนาตนเอง 

โครงการสงเสริมอัตลักษณ์
ตามอุดมการณ์โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย 

   นักเรียนมีจิตส านึกใน
เกียรติภูมิของความเป็น
ไทยมีความภาคภูมิใจใน
ตนเอง ถาบันการศึกษา 
และชาติบานเมือง มีจิต
มุงม่ันที่จะท าประโยชน์
และสรางสิ่งดีงามใหกับ
สังคม 
 

โครงการเพชรจุฬาภรณ์    นักเรียนหองละ 2 คน
ไดรับการคัดเลือก 

โครงการคายพุทธบุตร ม.4      นักเรียนรอยละ 90 มี
ความพึงพอใจในการเขา
รวมกิจกรรม ในระดับดี
ขึ้นไป 

โครงการสงเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

 นักเรียนรอยละ 90 มี
ความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับการปกครอง
ตามระบอบ
ประชาธิปไตย รูจักสิทธิ
หนาที่ มีความ
รับผิดชอบตอตนเองและ
สวนรวมมีสวนรวม
กิจกรรมประชาธิปไตย
ทั้งในและนอกสถานที่ 
 
 
 

 นักเรียนรอยละ 90 มี
ความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับการปกครอง
ตามระบอบ
ประชาธิปไตย รูจักสิทธิ
หนาที่ มีความ
รับผิดชอบตอตนเอง
และสวนรวมมีสวนรวม
กิจกรรมประชาธิปไตย
ทั้งในและนอกสถานที่ 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 
(63) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/6๓) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 
(64) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/6๓) 

3 การยอมรับ
ที่จะอยู่
ร่วมกันบน
ความ
แตกต่างและ
หลากหลาย 

โครงการอบรมพัฒนาผูน า
นักเรียน 

 รอยละ90 ของ
คณะกรรมการนักเรียน
หอพักไดเขารวมพัฒนา
ผูน า 

 รอยละ90 ของ
คณะกรรมการนักเรียน
หอพักไดเขารวมพัฒนา
ผูน า 

โครงการสงเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
นักเรียน 

 นักเรียนมีคะแนน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคใ์นระดับดีเยี่ยม
คะแนนไมต่ ากวา 800 
คะแนน 

 นักเรียนมีคะแนน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคใ์นระดับดีเยี่ยม
คะแนนไมต่ ากวา 800 
คะแนน 

โครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

 นักเรียนรอยละ 80 
ไดรับการสงเสริมอบรม
ดานคุณธรรม จริยธรรม
และพัฒนาตนเอง 

 นักเรียนรอยละ 80 
ไดรับการสงเสริมอบรม
ดานคุณธรรม จริยธรรม
และพัฒนาตนเอง 

โครงการสงเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

 นักเรียนรอยละ 90 มี
ความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับการปกครอง
ตามระบอบ
ประชาธิปไตย รูจักสิทธิ
หนาที่ มีความ
รับผิดชอบตอตนเองและ
สวนรวมมีสวนรวม
กิจกรรมประชาธิปไตย
ทั้งในและนอกสถานที่ 

 นักเรียนรอยละ 90  
มีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับการปกครอง
ตามระบอบ
ประชาธิปไตย รูจักสิทธิ
หนาที่ มีความ
รับผิดชอบตอตนเอง
และสวนรวมมีสวนรวม
กิจกรรมประชาธิปไตย
ทั้งในและนอกสถานที่ 

โครงการพัฒนาระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 

   ระบบจัดเก็บขอมูลที่มี
ประสิทธิภาพ ครู 
สามารถงานผลการคัด
กรอง นักเรียนการ
สงเสริมพัฒนาและ
แกปัญหานักเรียน 

โครงการสานสัมพันธ์พ่ีนอง
หอพัก 

   นักเรียนรอยละ 80  
มีสวนรวมในการแสดง
ความสามารถในสิ่งที่ตน
สนใจและกอเกิดความ
สามัคคีเกิดขึ้นในหมูคณะ 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 
(63) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/6๓) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 
(64) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/6๓) 

โครงการสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียนประจ า 

 นักเรียนรอยละ 80 มี
ความรูความเขาใจใน
เรื่องคุณธรรมสามารถ
พัฒนาตนเองใหอยู
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข 

 นักเรียนรอยละ 80 มี
ความรูความเขาใจใน
เรื่องคุณธรรมสามารถ
พัฒนาตนเองใหอยู
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข 

4 สุขภาวะ
ทางร่างกาย
และจิตสังคม 

โครงการสงเสริมสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตของ
นักเรียนและบุคลากร 

 สงเสริมการออกก าลัง
กายของครูและนักเรียน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ตรังและทดสอบ
สมรรถภาพทางกายของ
นักเรียน 

 สงเสริมการออกก าลัง
กายของครูและนักเรียน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ตรังและทดสอบ
สมรรถภาพทางกายของ
นักเรียน 

โครงการสงเสริมการออก
ก าลังกายและทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 

 ครูและนักเรียนไดออก
ก าลังกายและนักเรียน
ไดทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 ครูและนักเรียนไดออก
ก าลังกายและนักเรียน
ไดทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายอยางมี
ประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนางานอนามัย  รอยละ 90 ของ
ผูรับบริการมีความพึง
พอใจ ตองานพัฒนางาน
อนามัยอยูในระดับมาก
ขึ้นไป 

 รอยละ 90 ของ
ผูรับบริการมีความพึง
พอใจ ตองานพัฒนา
งานอนามัยอยูในระดับ
มากขึ้นไป 

โครงการคุมครองผูบริโภค
ดานอาหารปลอดภัยใน
โรงเรียน 

 รอยละ 90 ของ
นักเรียนและบุคลากรมี
สุขภาพกานและ
สุขภาพจิตที่ดี 

 รอยละ 90 ของ
นักเรียนและบุคลากรมี
สุขภาพกานและ
สุขภาพจิตที่ดี 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 
(63) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/6๓) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 
(64) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/6๓) 

1. มีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่
สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

งานส านักงานเลขานุการ 
- การประชุม
คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน 
- การประชุมครูและ
บุคลากรโรงเรียน 

 -การประชุม
คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนอยางนอย
เดือนละ ๓ ครั้ง  
-คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการ
โรงเรียนใหเกิด
ประสิทธิภาพ 
-มีการประชุมครูและ
บุคลากรโรงเรียนอยาง
นอยเดือนละ ๒ ครั้ง 
ครูและบุคลากรโรงเรียน
มีสวนรวมในการบริหาร
จัดการโรงเรียนใหเกิด
ประสิทธิภาพ 

 การประชุม
คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนอยางนอย
เดือนละ ๓ ครั้ง  
-คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการ
โรงเรียนใหเกิด
ประสิทธิภาพ 
-มีการประชุมครูและ
บุคลากรโรงเรียนอยาง
นอยเดือนละ ๒ ครั้ง 
ครูและบุคลากร
โรงเรียนมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการ
โรงเรียนใหเกิด
ประสิทธิภาพ 

งานส านักงานเลขานุการ 
-การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 -มีการประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
อยางนอยภาคเรียนละ 
๑ ครั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
สวนรวมในการบริหาร
จัดการโรงเรียนใหเกิด
ประสิทธิภาพ 

 -มีการประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
อยางนอยภาคเรียนละ 
๑ ครั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
สวนรวมในการบริหาร
จัดการโรงเรียนใหเกิด
ประสิทธิภาพ 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 
(63) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/6๓) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 
(64) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/6๓) 

 งานส านักงานเลขานุการ 
- การประชุม
คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน 
- การประชุมครูและ
บุคลากรโรงเรียน 
- การประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน    

   โรงเรียนมีการบริหาร 
จัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. มีระบบการ
บริหารจัดการ
คุณภาพของ
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารงบประมาณ 

 กลุมบริหาร
งบประมาณมีการ
บริหารดีขึ้นไปบุคลากร
สามารถปฏิบัติงานได
อยางมีระบบและเกิด
ประสิทธิภาพ 

 กลุมบริหาร
งบประมาณมีการ
บริหารดีขึ้นไป
บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ระบบและเกิด
ประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนางาน
แผนงานและโครงการ 

 โรงเรียนมีการจัดท าแผน
กกยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจ าปีที่มีความ
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร์กับส านัก
บริหารงานความเป็นเลิศ
ดานวิทยาศาสตร์ศึกษา
และติดตามผลการ
ด าเนินการอยางเป็น
ระบบ 

 โรงเรียนมีการจัดท าแผน
กกยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจ าปีที่มีความ
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร์กับส านัก
บริหารงานความเป็นเลิศ
ดานวิทยาศาสตร์ศึกษา
และติดตามผลการ
ด าเนินการอยางเป็น
ระบบ 

งานส านักงานเลขานุการ 
- การประชุม
คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน 
- การประชุมครูและ
บุคลากรโรงเรียน 
 
 

 โรงเรียนมีการบริหาร 
จัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

   
โรงเรียนมีการบริหาร 
จัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 
(63) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/6๓) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 
(64) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/6๓) 

2. มีระบบการ
บริหารจัดการ
คุณภาพของ
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน    
โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีการบริหารงาน
บุคคล 

√ มีขอมูล ประวัติ ขอมูล
การไปราชการและการ
มาปฏิบัติงานของครู
และบุคลากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

√ มีขอมูล ประวัติ ขอมูล
การไปราชการและ
การมาปฏิบัติงานของ
ครูและบุคลากรอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนาหลักสูตร
และการวัดผล ประเมินผล 
กลุมบริหารวิชาการ 

 ครูผูสอนทุกกลุมสาระ
มีหลักสูตรโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาคใช
ในการจัดกิจกรรม
เรียนรูที่มีคุณภาพ 

 ครูผูสอนทุกกลุมสาระ
มีหลักสูตรโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ใชในการจัดกิจกรรม
เรียนรูที่มีคุณภาพ 

โครงการพัฒนาระบบการ
รบริการและสวัสดิการ 

 ระบบงานบริการและ
สวัสดิการมี
ประสิทธิภาพรอยละ 
90 ของผูรับบริการมี
ความพึงพอใจตอการ
พัฒนาระบบการ
บริการและสวัสดิการ
ในระดับมากข้ึนไป 

 ระบบงานบริการและ
สวัสดิการมี
ประสิทธิภาพรอยละ 
90 ของผูรับบริการมี
ความพึงพอใจตอการ
พัฒนาระบบการ
บริการและสวัสดิการ
ในระดับมากข้ึนไป 

โครงการเสริมสราง  
ขวัญก าลังใจครู บุคลากร 
เชน การเกิด เจ็บปุวย ตาย 
และแสดงความยินดี การ
ไดบรรจุแตงตั้ง 

 ครูและบุคลากรทุกคน 
ไดรับการเสริมสราง
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และ 
ขวัญก าลังใจ 

 ครูและบุคลากรทุกคน 
ไดรับการเสริมสราง
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และ 
ขวัญก าลังใจ 

กิจกรรมมุทิตาจิต               
ผูเกษียณอายุราชการ 
 

 ครู บุคลากร นักเรียน
ทุกคนไดรวมกิจกรรม
แสดงมุทิตาจิตแกผู
เกษียณอายุราชการ
ดวยความรักและ
ผูกพัน 

 ครู บุคลากร นักเรียน
ทุกคนไดรวมกิจกรรม
แสดงมุทิตาจิตแกผู
เกษียณอายุราชการ
ดวยความรักและ
ผูกพัน 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 
(63) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/6๓) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 
(64) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/6๓) 

2. มีระบบการ
บริหารจัดการ
คุณภาพของ
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนางานอนามัย 
- ยาและเวชภัณฑ์ 
- วัสด-ุอุปกรณ์งานเกี่ยวกับ
งานอนามัย 
- คาตอบแทนแพทย์ตรวจ
สุขภาพตามโอกาสตาง ๆ 

 1. ใหความรูและตรวจ
สุขภาพแก คณะครู 
นักเรียน และบุคลากร 
อยางนอย ภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง 
2. มียาและเวชภัณฑ์ที่
มีคุณภาพและเพียงพอ
ส าหรับใหบริการ 

 1. ใหความรูและตรวจ
สุขภาพแก คณะครู 
นักเรียน และบุคลากร 
อยางนอย ภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง 
2. มียาและเวชภัณฑ์
ที่มีคุณภาพและ
เพียงพอส าหรับ
ใหบริการ 

งานเครือขายผูปกครอง 
กิจกรรม/งาน 
- ประชุมเครือขาย   
  ผูปกครอง  
 

 โรงเรียนมีเครือขาย
ผูปกครองรวม
สนับสนุนการ
ด าเนินงาน  
- เครือขายผูปกครอง 
รอยละ ๘0 ใหความ
รวมมือในการ
ด าเนินงาน 

 โรงเรียนมีเครือขาย
ผูปกครองรวม
สนับสนุนการ
ด าเนินงาน  
- เครือขายผูปกครอง 
รอยละ ๘0 ใหความ
รวมมือในการ
ด าเนินงาน 

โครงการรับนักเรียนและ 
ส ามะโนผู้เรียน 
- สังเกตการณ์สอบ
นักเรียนชั้น ม.๑ รอบแรก 
ณ สนามสอบท่ีเป็นเขต
พ้ืนที่บริการ 
- ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้
มีสิทธิ์สอบชั้น ม.๑ และ  
ม.๔ รอบสอง 
- ส่งจดหมายแจ้งถึงนักเรียน
ที่สอบผ่านรอบแรกให้มาสอบ
รอบสอง 
- จัดสอบรอบสอง ชั้น ม.๑ 
และ ม.๔ 
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้าเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ 
- ส่งจดหมายแจ้งถึง 

 รอยละ 80 ของ
นักเรียนที่สอบคัดเลือก
ไดตัวจริงในระดับชั้น 
ม.1 และ ชั้น ม.4 มา
รายงานตัวเพ่ือศึกษา
ตอ 

 รอยละ 80 ของ
นักเรียนที่สอบ
คัดเลือกไดตัวจริงใน
ระดับชั้น ม.1 และ 
ชั้น ม.4 มารายงานตัว
เพ่ือศึกษาตอ 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 
(63) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/6๓) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 
(64) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/6๓) 

2. มีระบบการ
บริหารจัดการ
คุณภาพของ
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นักเรียนที่สอบได้ตัวจริง 
ให้มายืนยันสิทธิ์การเข้า
เรียน 
- ยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน
ชั้น ม.๑ และ ม.๔ 
- รายงานตัว ยืนยันสิทธิ์
และท าสัญญารับ
ทุนการศึกษาของนักเรียน 
ชั้นม.๑ และ ม.๔ 
โครงการพัฒนาระบบ
บริหารงบประมาณ 
- กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
กลุ่มบริหารงบประมาณ 
- กิจกรรมติดตามผลการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริหาร
งบประมาณ 
- กิจกรรมจัดท าข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

 กลุมบริหาร
งบประมาณ มีระบบ
บริหาร งานในระดับดี
ขึ้นไป 

 กลุ่มบริหารงบประมาณ          
มีระบบบริหารงาน 
ในระดับดีขึ้นไป 

โครงการเสริมสร้างขวัญ
ก าลังใจครูและบุคลากร 
- กิจกรรมเสริมสร้างขวัญ
ก าลังใจ นักเรียน ครู และ
บุคลากร เช่น การเกิด 
เจ็บป่วย ตาย และแสดง
ความยินดีการได้บรรจุ
แต่งตั้ง 
- กิจกรรมเสริมสร้างวินัย
และจรรยาบรรณครู 
- กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้สู่ 
เครื่องราชย์ 

   ครูและบุคลากร ร้อยละ 
๑๐๐ ได้รับอบรม
พัฒนาให้ความรู้และมี
ขวัญก าลังใจดีเยี่ยมใน
การปฏิบัติงาน 



ห น้ า  | 90 

 

 รายงานผลการประเมินตนเอง | ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 
(63) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/6๓) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 
(64) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/6๓) 

3. ด าเนินการ
พัฒนาวิชาการ
ที่เน้นคุณภาพ
ของผู้เรียน
รอบด้านตาม
หลักสูตร
สถานศึกษา
และทุกกลุ่ม 
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการแข่งขันทักษะ
ความสามารถทางวิชาการ 
ระดับภูมิภาค/ระดับชาติ/
นานาชาติ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 นักเรียนไดรับความรู
และประสบการณ์มา
สนับสนุนการเรียนรู 

 
 

นักเรียนไดรับความรู
และประสบการณ์มา
สนับสนุนการเรียนรู 

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร์ 

 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ไมต่ ากวา 
2 

 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ไมต่ ากวา 
2 

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สาขาเคมี 

 นักเรียนที่เขารวม
โครงการ รอยละ 70 
มีผลการสอบ post 
test สูงกวา pre test 

 
 

นักเรียนที่เขารวม
โครงการ รอยละ 70 
มีผลการสอบ post 
test สูงกวา pre test 

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สาขาชีววิทยา 

 - เปอร์เซนต์ไทล์ผล
การทดสอบระดับชาติ  
o-net  วิชาชีววิทยา 
ไมต่ ากวา 80  
- มากกวารอยละ 70 
ของนักเรียนชั้น ม.6 
 มีผลการเรียนวิชา
ชีววิทยาเฉลี่ยไมต่ ากวา 
3.50 

 - เปอร์เซนต์ไทล์ผล
การทดสอบระดับชาติ  
o-net  วิชาชีววิทยา 
ไมต่ ากวา 80  
- มากกวารอยละ 70 
ของนักเรียนชั้น ม.6 
 มีผลการเรียนวิชา
ชีววิทยาเฉลี่ยไมต่ า
กวา 3.50 

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สาขาฟิสิกส์ 

 รอยละ 80 นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย มีผลการ
เรียนเฉลี่ยรายวิชา
ฟิสิกส์ไมต่ ากวา 3  

 รอยละ 80 นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย มีผลการ 

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(กิจกรรมสอนเสริมวิชาโลก
และดาราศาสตร์) 

 

 นักเรียนรอยละ 80 มี
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
สาขาโลกและดารา
ศาสตร์สูงขึ้น 

 
 

นักเรียนรอยละ 80 มี
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
สาขาโลกและดารา
ศาสตร์สูงขึ้น 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 
(63) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/6๓) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 
(64) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/6๓) 

3. ด าเนินการ
พัฒนาวิชาการ
ที่เน้นคุณภาพ
ของผู้เรียน
รอบด้านตาม
หลักสูตร
สถานศึกษา
และทุกกลุ่ม 
เป้าหมาย 

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

 - รอยละของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ที่มีระดับผลการเรียน  
3.5 – 4 รายวิชา
วิทยาศาสตร์ไมนอย
กวารอยละ 85 
- ผลการทดสอบ o-
net ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 
60 

 - รอยละของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ที่มีระดับผลการเรียน  
3.5 – 4 รายวิชา
วิทยาศาสตร์ไมนอย
กวารอยละ 85 
- ผลการทดสอบ o-
net ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 
60 

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางดานทัศนศิลป 
ดนตรี และนาฏศิลปที่
สูงขึ้น 

 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางดานทัศนศิลป 
ดนตรี และนาฏศิลปที่
สูงขึ้น 

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาไทย 

 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นมี
ทักษะดานการรูเรื่อง
การอานและการ
สื่อสารในระดับดี 

 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นมี
ทักษะดานการรูเรื่อง
การอานและการ
สื่อสารในระดับดี 

โครงการแข่งขันทักษะ
ความสามารถทางวิชาการ 
ระดับภูมิภาค/ระดับชาติ/
นานาชาติ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

 นักเรียนไดรับรางวัล 
ผานเกณฑ์รอยละ 50 

 นักเรียนไดรับรางวัล 
ผานเกณฑ์รอยละ 50 

โครงการพัฒนาหลักสูตร
และการวัดผลประเมินผล
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

 ครูผูสอนทุกกลุมสาระ
มีหลักสูตรโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาคใช
ในการจัดกิจกรรม
เรียนรูที่มีคุณภาพ 

 ครูผูสอนทุกกลุมสาระ
มีหลักสูตรโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ใชในการจัดกิจกรรม
เรียนรูที่มีคุณภาพ 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 
(63) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/6๓) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 
(64) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/6๓) 

3. ด าเนินการ
พัฒนาวิชาการ
ที่เน้นคุณภาพ
ของผู้เรียน
รอบด้านตาม
หลักสูตร
สถานศึกษา
และทุกกลุ่ม 
เป้าหมาย 
 

โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศ (ยกผลสัมฤทธิ์ O –
NET ชั้น ม.3 และ ม.6) 

 
 

นักเรียนระดับชั้น ม.3 
และ ม.6 ไดรับการ
พัฒนาและเสริมสราง
ความรูยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาใหสูงขึ้น 

 
 

นักเรียนระดับชั้น ม.3 
และ ม.6 ไดรับการ
พัฒนาและเสริมสราง
ความรูยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาใหสูงขึ้น 

โครงการพัฒนาหลักสูตร
และการวัดผล ประเมินผล 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

 
 

ครูผูสอนทุกกลุมสาระ
มีหลักสูตรโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาคใช
ในการจัดกิจกรรม
เรียนรูที่มีคุณภาพ 

 
 

ครูผูสอนทุกกลุมสาระ
มีหลักสูตรโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ใชในการจัดกิจกรรม
เรียนรูที่มีคุณภาพ 

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

 
 

รอยละ 70 ของ
ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไมต่ ากวา 
3 

 
 

รอยละ 70 ของ
ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไมต่ ากวา 
3 

โครงการคลินิกวิชาการ  
 

รอยละ 70 ของ
ผูเรียนมีผูสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ไมต่ า
กวา 3.00 

 
 

รอยละ 70 ของ
ผูเรียนมีผูสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ไมต่ า
กวา 3.00 

โครงการโอลิมปิกวิชาการ 
สอวน. 

 
 

รอยละ 100 ของ
นักเรียนมีความรู 
ความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์และ
ภูมิศาสตร์ 

 
 

รอยละ 100 ของ
นักเรียนมีความรู 
ความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์และ
ภูมิศาสตร์ 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนสู่การเป็นนักวิจัย 
นักประดิษฐ์ นักคิดค้นและ
นักพัฒนานวัตกรรมสู่สากล 
งานส่งเสริมโครงงาน 

 
 
 

- รอยละ 80 ของ
โครงงานผานเกณฑ์
ประเมินในระดับดี  
-  รอยละ 100 ของ
นักเรียนชั้น ม.4 ได
หัวขอโครงงาน 

 
 
 

- รอยละ 80 ของ
โครงงานผานเกณฑ์
ประเมินในระดับดี  
-  รอยละ 100 ของ
นักเรียนชั้น ม.4 ได
หัวขอโครงงาน 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 
(63) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/6๓) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 
(64) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/6๓) 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนสู่การเป็นนักวิจัย 
นักประดิษฐ์นักคิดค้น และ
นักพัฒนานวัตกรรมสู่สากล 
(กิจกรรมส่งเสริมโครงงาน
คณิตศาสตร์) 

 
 
 

โครงงานคณิตศาสตร์
จ านวน 3 โครงงาน
ไดรับรางวัลจากการ
ประกวดโครงงานเวที
ตางๆ 

 
 
 

โครงงานคณิตศาสตร์
จ านวน 3 โครงงาน
ไดรับรางวัลจากการ
ประกวดโครงงานเวที
ตางๆ 

 โครงการพัฒนาทักษะ 
“การรู้เรื่องการอ่านและ
สื่อสารได้ตามแนวทางการ
ประเมินผลนักเรียน
นานาชาติ PISA” 

 
 
 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นมี
ทักษะดานการรูเรื่อง
การอานและการ
สื่อสารในระดับดี 

 
 
 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นมี
ทักษะดานการรูเรื่อง
การอานและการ
สื่อสารในระดับดี 

4. พัฒนาครู
และบุคลากร
ให้มีความ
เชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารงานบุคคล 

 ครูและบุคลากรใน
โรงเรียนทุกคนผาน
การพัฒนาตนเองมี
ประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน 
และการท างานเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

 ครูและบุคลากรใน
โรงเรียนทุกคนผาน
การพัฒนาตนเองมี
ประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน 
และการท างานเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

โครงการพัฒนาบุคลากร  รอยละ 100 ของครู
และบุคลากรใน
โรงเรียนทุกคนผาน
การพัฒนาตนเองมี
ประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน 
และการท างานเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

 รอยละ 100 ของครู
และบุคลากรใน
โรงเรียนทุกคนผาน
การพัฒนาตนเองมี
ประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน 
และการท างานเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

โครงการพัฒนาหลักสูตร
และการวัดผล ประเมินผล 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

 ครูผูสอนทุกกลุมสาระ
มีหลักสูตรโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาคใช
ในการจัดกิจกรรม
เรียนรูที่มีคุณภาพ 

 ครูผูสอนทุกกลุมสาระ
มีหลักสูตรโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ใชในการจัดกิจกรรม
เรียนรูที่มีคุณภาพ 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 
(63) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/6๓) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 
(64) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/6๓) 

4. พัฒนาครู
และบุคลากร
ให้มีความ
เชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์
ตามอุดมการณ์โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย 

 

 นักเรียนมีจิตส านึกใน
เกียรติภูมิของความ
เป็นไทยมีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง 
สถาบันการศึกษา และ
ชาติบานเมือง มีจิต
มุงม่ันที่จะท า
ประโยชน์และสรางสิ่ง
ดีงามใหกับสังคม 

 นักเรียนมีจิตส านึกใน
เกียรติภูมิของความ
เป็นไทยมีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง 
สถาบันการศึกษา 
และชาติบานเมือง มี
จิตมุงมั่นที่จะท า
ประโยชน์และสรางสิ่ง
ดีงามใหกับสังคม 

โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีการบริหารงาน
บุคคล 

 มีขอมูล ประวัติ ขอมูล
การไปราชการและการ
มาปฏิบัติงานของครู
และบุคลากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 มีขอมูล ประวัติ ขอมูล
การไปราชการและ
การมาปฏิบัติงานของ
ครูและบุคลากรอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

5. จัด
สภาพแวดล้อม 
ทางกายภาพ 
และสังคมที่
เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้
อย่างมี
คุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

 - นักเรียนรอยละ 90 
มีนิสัย รักการอานและ
แสวงหาความรูดวย
ตนเองจากหองสมุด 
- นักเรียนรอยละ 90 
มีทักษะในการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง รัก
การเรียนรู และพัฒนา
ตนเอง อยางตอเนื่อง 
 

 นักเรียนรอยละ 90  
มีนิสัย รักการอานและ
แสวงหาความรูดวย
ตนเองจากหองสมุด 
- นักเรียนรอยละ 90 
มีทักษะในการ
แสวงหาความรูดวย
ตนเอง รักการเรียนรู 
และพัฒนาตนเอง 
อยางตอเนื่อง 

โครงการพัฒนาห้องกลุ่ม
สาระภาษาต่างประเทศ 

 ครูกลุมสาระ
ภาษาตางประเทศมี
ครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มี
ความสะดวกตอการ
ปฏิบัติงาน 

 ครูกลุมสาระ
ภาษาตางประเทศมี
ครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มี
ความสะดวกตอการ
ปฏิบัติงาน 

โครงการพัฒนาห้องเรียน
ปฏิบัติการเกษตร 

 รอยละ 80 ของ
นักเรียน 

 รอยละ 80 ของ
นักเรียน 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 
(63) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/6๓) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 
(64) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/6๓) 

5. จัด
สภาพแวดล้อม 
ทางกายภาพ 
และสังคมที่
เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้
อย่างมี
คุณภาพ 

โครงการพัฒนางาน 
โสตทัศนศึกษา 

 ร้อยละ 90 ของ
ผูรับบริการมีความพึง
พอใจตอการรับบริการ
จากงานโสตทัศนศึกษา 

 ร้อยละ 90 ของ
ผูรับบริการมีความพึง
พอใจตอการรับบริการ
จากงานโสตทัศน
ศึกษา 

โครงการพัฒนางานอาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อม 

 รอยละ 90 ของ
ผูรับบริการมีความพึง
พอใจ ตองานอาคาร
สถานที่และ
สภาพแวดลอมอยูใน
ระดับมาก 

 รอยละ 90 ของ
ผูรับบริการมีความพึง
พอใจ ตองานอาคาร
สถานที่และ
สภาพแวดลอมอยูใน
ระดับมาก 

โครงการพัฒนางานศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 เครื่องคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ตอพวงระบบ
เครือขายและ
อินเทอร์เน็ตสามารถใช
งานไดอยางมี
ประสิทธิภาพรอยละ 
80 

 เครื่องคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ตอพวงระบบ
เครือขายและ
อินเทอร์เน็ตสามารถ
ใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพรอยละ 
80 

โครงการพัฒนาห้องสมุด
ประจ ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

   นักเรียนร้อยละ 90 มี
ความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมใน
ระดับดีข้ึนไป 

โครงการพัฒนางานอาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อม 

   รอยละ 90 ของ
ผูรับบริการมีความพึง
พอใจ ตองานอาคาร
สถานที่และ
สภาพแวดลอมอยูใน
ระดับมาก 

โครงการพัฒนางานศูนย์ 
ICT 

   ร้อยละ 90 ของ
ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจต่อคุณภาพ 
การใช้งาน ICT 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 
(63) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/6๓) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 
(64) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/6๓) 

โครงการพัฒนางาน
สาธารณูปโภคภายใน
โรงเรียน 

 รอยละ 90 ของ
ผูรับบริการมีความพึง
พอใจ ตองานพัฒนา
งานสาธารณูปโภค
ภายในโรงเรียนอยูใน
ระดับมากข้ึนไป 

 รอยละ 90 ของ
ผูรับบริการมีความพึง
พอใจ ตองานพัฒนา
งานสาธารณูปโภค
ภายในโรงเรียนอยูใน
ระดับมากข้ึนไป 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
หอพัก 

   ครูหอพักและนักเรียนมี
สภาพแวดล้อมที่ดี น่า
อยู่อาศัยสวยงาม ร้อย
ละ 80 

โครงการปรับปรุง 
ซ่อมแซม และพัฒนา
หอพัก (รวมค่าจ้างเหมาตัด
หญ้า จ้างท าความสะอาด
หอพัก ท าความสะอาด
ห้องน้ าหอพัก) 

   หอพักมีการซ่อมบ ารุง
พัฒนา มีสภาพพร้อมใช้
งานตามความต้องการ
ของครู บุคลากร และ
นักเรียนหอพัก 

6. จัดระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการ
บริหารจัดการ 
และการ
จัดการเรียนรู ้

โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนวิชา
คอมพิวเตอร์และ IoT 

 นักเรียนที่เรียนวิชา
คอมพิวเตอร์ และ IoT 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 

 นักเรียนที่เรียนวิชา
คอมพิวเตอร์ และ IoT 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 

โครงการพัฒนางานศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 เครื่องคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ตอพวงระบบ
เครือขายและ
อินเทอร์เน็ตสามารถใช
งานไดอยางมี
ประสิทธิภาพรอยละ 
80 
 
 
 
 
 

 เครื่องคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ตอพวงระบบ
เครือขายและ
อินเทอร์เน็ตสามารถ
ใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพรอยละ 
80 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 
(63) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/6๓) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 
(64) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/6๓) 

6. จัดระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการ
บริหารจัดการ 
และการ
จัดการเรียนรู ้

โครงการศึกษาดูงานการ
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและห้องปฏิบัติการ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

   นักร้อยละ 100 มีความ
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมในระดับดีขึ้น
ไป 

โครงการพัฒนางานศูนย์ 
ICT 

   ร้อยละ 90 ของ
ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจต่อคุณภาพการใช้
งาน ICT 

โครงการพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยี วัสดุ ครุภัณฑ์ 
เพ่ือการจัดการเรียนรู้   

   ร้อยละ 90 ของ
ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจของครุภัณฑ์ด้าน
การเรียนการสอนได้รับ
การซ่อมแซม 

โครงการพัฒนางานโสต
ทัศนศึกษา 

 ร้อยละ 90 ของ
ผูรับบริการมีความพึง
พอใจตอการรับบริการ
จากงานโสตทัศนศึกษา 

 ร้อยละ 90 ของ
ผูรับบริการมีความพึง
พอใจตอการรับบริการ
จากงานโสตทัศนศึกษา 

7 การมีส่วน
ร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย และการ
ร่วมรับผิดชอบ
ต่อผลการจัด
การศึกษาให้มี
คุณภาพและได้
มาตรฐาน 

โครงการพัฒนาหลักสูตร
และการวัดผล ประเมินผล 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

 ครูผูสอนทุกกลุมสาระ
มีหลักสูตรโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาคใช
ในการจัดกิจกรรม
เรียนรูที่มีคุณภาพ 

 ครูผูสอนทุกกลุมสาระ
มีหลักสูตรโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ใชในการจัดกิจกรรม
เรียนรูที่มีคุณภาพ 

งานเครือขายผูปกครอง 
กิจกรรม/งาน 
- ประชุมเครือขาย   
  ผูปกครอง  
 

 โรงเรียนมีเครือขาย
ผูปกครองรวม
สนับสนุนการ
ด าเนินงาน  
- เครือขายผูปกครอง 
รอยละ ๘0 ใหความ
รวมมือในการ
ด าเนินงาน 

 โรงเรียนมีเครือขาย
ผูปกครองรวม
สนับสนุนการ
ด าเนินงาน  
- เครือขายผูปกครอง 
รอยละ ๘0 ใหความ
รวมมือในการ
ด าเนินงาน 
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 
(63) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/6๓) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 
(64) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/6๓) 

งานส านักงานเลขานุการ 
- การประชุม
คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน 
- การประชุมครูและ
บุคลากรโรงเรียน 
- การประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน    

 โรงเรียนมีการบริหาร 
จัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

   
โรงเรียนมีการบริหาร 
จัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

โครงการความรวมมือดาย
วิชาการกับมหาวิทยาลัยพ่ี
เลี้ยง 

 ครูและบุคลากรร่วมถึง
นักเรียนได้รับความ
ร่วมมือด้านวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงทุก
ครั้ง 

 ครูและบุคลากรร่วมถึง
นักเรียนได้รับความ
ร่วมมือด้านวิชาการ
กับมหาวิทยาลัยพ่ี
เลี้ยงทุกครั้ง 

 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 
(63) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/6๓) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 
(64) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/6๓) 

1 จัดการ
เรียนรู้ผ่าน
การคิดและ
ปฏิบัติจริง 
และสามารถ
น าไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน
ได้ 

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาภาษาจีน 

 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดาน
ภาษาจีนมากกวากอน
เขารวมโครงการรอยละ 
80  

 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดาน
ภาษาจีนมากกวากอน
เขารวมโครงการรอยละ 
80  
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มาตรฐาน 
การศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ ไตร
มาส 
3-4 
(63) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๑/6๓) 

ไตร
มาส 
๑-๒ 
(64) 

การติดตาม/
ตรวจสอบ 

(ภาคเรียนที่ ๒/6๓) 

1 จัดการ
เรียนรู้ผ่าน
การคิดและ
ปฏิบัติจริง 
และสามารถ
น าไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน
ได้ 

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาภาษาญี่ปุุน 

 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดาน
ภาษาญี่ปุุนมากกวากอน
เขารวมโครงการรอยละ 
80 

 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดาน
ภาษาญี่ปุุนมากกวากอน
เขารวมโครงการรอยละ 
80 

โครงการศึกษาแหลงเรียนรู
การท างานในสาขา
เทคโนโลยี การเกษตร 
อาหาร สิ่งทอ ฯลฯ ที่มี
ความส าคัญในทองถิ่น 

 นักเรียนชั้น ม.2 ไดรับ
ความรูและ
ประสบการณ์จริงจาก
การศึกษาแหลงเรียนรูที่
ส าคัญในทองถิ่น 

 นักเรียนชั้น ม.2 ไดรับ
ความรูและ
ประสบการณ์จริงจาก
การศึกษาแหลงเรียนรู
ที่ส าคัญในทองถิ่น 
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แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 

ประจ าปีการศึกษา 256๓ 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

 
ค าชี้แจง 
1. มาตรฐานการศึกษา สามารถเพิ่มเติมได้ตามบริบทของสถานศึกษา 
2. เป้าหมายความส าเร็จ คือ เป้าหมายความส าเร็จตามที่สถานศึกษาก าหนด 
3. ผลการด าเนินงาน คือ ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดการศึกษาใน ปีการศึกษา 256๓ 
4. ผู้ประเมิน คือ คณะกรรมการตามค าส่ังโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ที ่
๑๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 
วิธีประเมิน 
ประเมินแบบองค์รวม (Holistic Assessment) ตามแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. การประเมิน มี 5 ระดับคุณภาพ คือ ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
2. ดูที่ผลการด าเนินงาน เป็นไปตามเปูาหมาย หรือ สูงกวาเปูาหมาย หรือต่ ากวาเปูาหมาย 
3. ดูประเด็นพิจารณาที่ใหความส าคัญเป็นพิเศษกอน (มีดอกจันทร์**) ถาผลการด าเนินงาน ท าได
ตาม 
เปูาหมายความส าเร็จที่สถานศึกษาก าหนด คือ ระดับดี ถาผลการด าเนินงานต่ ากวาเปูาหมาย
ความส าเร็จที่สถานศึกษาก าหนด ไมวาจะเป็นประเด็นใดก็ตาม จะอยูในระดับ ก าลังพัฒนา 
4. ในประเด็นพิจารณาที่ใหความส าคัญเป็นพิเศษ ถามีเปูาหมายความส าเร็จหลายขอ จ าเป็นตองได
ตามเปูาหมายทั้งหมด ดังนั้นหากก าหนดเปูาหมายหลายขอ จ าเป็นตองท าใหผาน คือ เป็นไปตาม
เปูาหมายทุกขอ หากพลาดขอใดขอหนึ่ง จะอยูในระดับ ก าลังพัฒนา เพราะเปูาหมายที่ก าหนดตอง
การันตีวาท าไดตามเปูาหมายที่ก าหนด 
5. มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ขอที่2.มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา ต้องส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา ในมาตรฐานที่ 1 และมาตรฐานที่ 3 ดวย ถาคุณภาพ
ผูเรียนอยูระดับก าลังพัฒนา จะสงผลใหมาตรฐานที่ 2 อยูระดับก าลังพัฒนา 
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มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 

ตัวช้ีวัด เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
ตัวช้ีวัด 1.  
มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิด
ค านวณ** 

๑.๑ รอยละ ๑๐๐.๐๐ ของ
นักเรียนมีจ านวนบันทึกการ
อานตามที่หลักสูตรก าหนด 
 
 
 
 
 
 
๑.๒ รอยละ ๖๓.๐๐ ของ
จ านวนนักเรียนโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย ตรัง ที่เขารวม
ทดสอบผานเกณฑ์ของการ
ทดสอบคณิตศาสตร์นานาชาติ
รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่ไดรับ
รางวัลในระดับเหรียญทอง 
เหรียญเงิน และเหรียญ
ทองแดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๓ จ านวนนักเรียนที่สอบ
ผานเกณฑ์ของการทดสอบ
คณิตศาสตร์นานาชาติรอบ
สองระดับประเทศไดรับรางวัล
ในระดับเหรียญทอง เงิน และ
ทองแดง จ านวน ๓ คน 
 

๑.๑ นักเรียนรอยละ ๑00.00 
ของนักเรียนมีจ านวนบันทึกการอาน
ตามท่ีหลักสูตรก าหนด โดยนกัเรียน
มัธยมศึกษาตอนตนท าบันทึกการ
อาน 3๐ เรื่อง/คน/ปีการศึกษา และ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท า
บันทึกการอาน ๕๐ เรื่อง/คน/ 
ปีการศึกษา 
 
๑.๒ รอยละ - ของจ านวนนักเรียน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย ตรัง ที่เขารวมทดสอบผาน
เกณฑ์ของการทดสอบคณิตศาสตร์
นานาชาติรอบแรกระดับเขตพ้ืนที่
ไดรับรางวัลในระดับเหรียญทอง 
เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง  
(ไมไดด าเนินการ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) 
ระลอกใหม จึงเห็นควรเลื่อนการ
จัดการสอบแขงขันทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.
2564 รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ออกไปกอน จนกวา
สถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งนี้ 
หนังสือประกาศอยางเป็นทางการ
จะแจงใหทราบอีกครั้ง) 
 
๑.๓ จ านวนนักเรียนที่สอบผาน
เกณฑ์ของการทดสอบคณิตศาสตร์
นานาชาติรอบสองระดับประเทศ
ไดรับรางวัลในระดับเหรียญทอง เงิน 
และทองแดง จ านวน - คน 
(ไมไดด าเนินการ เนื่องจากเลื่อนการ
จัดการสอบแขงขันตามสถานการณ์

สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่สามารถ
ประเมินได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่สามารถ
ประเมินได้ 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
 
 
 
๑.๔ จ านวนนักเรียนที่ไดรับ
รางวัลในระดับเหรียญทอง
หรือเงินหรือทองแดง หรือ
ล าดับที่ ๑ หรือ ๒ หรือ ๓ ใน
การเขาแขงขันทักษะทาง
วิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ใน
ระดับเขตพ้ืนที่/ระดับโรงเรียน
ในเขตพ้ืนที่  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓   
จ านวน 105 คน 
 
 
๑.๕ จ านวนนักเรียนที่ไดรับ
รางวัลระดับเหรียญทองหรือ
เงินหรือทองแดง หรือล าดับที่ 
๑ หรือ ๒  หรือ ๓ จากการ
เขาแขงขันทักษะทางวิชาการ 
วิชาคณิตศาสตร์ในระดับภาค/
กลุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย ภาคใต  
จ านวน 10 คนตอปี
การศึกษา 
 
 
 
๑.๖ จ านวนนักเรียนที่ไดรับ
รางวัลในระดับเหรียญทอง
หรือเงินหรือทองแดง หรือ
ล าดับที่ ๑ หรือ ๒ หรือ ๓ 
จากการแขงขันทักษะทาง
วิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ใน
ระดับประเทศ/กลุมโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย จ านวน 12 คน 

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา covid-19)  
 
๑.๔ จ านวนนักเรียนที่ไดรับรางวัล
ในระดับเหรียญทองหรือเงินหรือ
ทองแดง หรือล าดับที่ ๑ หรือ ๒ 
หรือ ๓ ในการเขาแขงขันทักษะทาง
วิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ในระดับ
เขตพ้ืนที่/ระดับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓  จ านวน - คน 
(ไมไดด าเนินการ งดการจัดการ
แขงขัน เนื่องจากสถานการณ์การ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา covid-19)  
 
๑.๕ จ านวนนักเรียนที่ไดรับรางวัล
ระดับเหรียญทองหรือเงินหรือ
ทองแดง หรือล าดับที่ ๑ หรือ ๒  
หรือ ๓ จากการเขาแขงขันทักษะ
ทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ใน
ระดับภาค/กลุมโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ภาคใต  จ านวน - คนตอปีการศึกษา 
(ไมไดด าเนินการ งดการจัดการ
แขงขัน เนื่องจากสถานการณ์การ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา covid-19) 
 
๑.๖ จ านวนนักเรียนที่ไดรับรางวัล
ในระดับเหรียญทองหรือเงินหรือ
ทองแดง หรือล าดับที่ ๑ หรือ ๒ 
หรือ ๓ จากการแขงขันทักษะทาง
วิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ใน
ระดับประเทศ/กลุมโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  
จ านวน 17 คนตอปีการศึกษา 
ดังนี้  

 
 
 
ไม่สามารถ
ประเมินได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่สามารถ
ประเมินได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สูงกว่าเป้าหมาย 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
ตอปีการศึกษา 
 
 
๑.๗ รอยละ ๙๐.๐๐ ของ
นักเรียนที่เรียนรายวิชาการ
สื่อสารและน าเสนอ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 
๓.๐๐ ขึ้นไป  
 
๑.๘ รอยละ ๘๕.๐๐ ของ
นักเรียนที่เรียนรายวิชา
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 
๓.๐๐ ขึ้นไป 
 
๑.๙ รอยละ ๘๕.๐๐ ของ
นักเรียนที่เรียนรายวิชา 
โครงงานวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป 
 
๑.๑๐ รอยละ ๘๕.๐๐ ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับสถานศึกษา 
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ  
ในระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป 
 
๑.๑๑ รอยละ 90.00   
ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับ
สถานศึกษารายวิชาการ
สื่อสารและน าเสนอ ในระดับ 
๓.๐๐ ขึ้นไป 

การแขงขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย 
ครั้งที่ 9 จ านวน 17 คน 
 
๑.๗ รอยละ ๑๐๐.๐๐ ของนักเรียน
ที่เรียนรายวิชา การสื่อสารและ
น าเสนอ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 
๓.๐๐ ขึ้นไป 
 
 
๑.๘ รอยละ ๑๐๐.๐๐ ของนักเรียน
ที่เรียนรายวิชาสัมมนาทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๔ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 
๓.๐๐ ขึ้นไป 
 
 
๑.๙ รอยละ ๑๐๐.๐๐ ของนักเรียน
ที่เรียนรายวิชา โครงงาน
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 
๓.๐๐ ขึ้นไป 
 
 
๑.๑๐ รอยละ ๑๐๐.๐๐ ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับสถานศึกษา กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ  
ในระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป 
 
 
๑.๑๑ รอยละ ๑๐๐.๐๐ ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับสถานศึกษารายวิชาการ
สื่อสารและน าเสนอ ในระดับ ๓.๐๐ 
ขึ้นไป 

 

 
 
 
สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 

 
สูงกว่าเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
๑.๑๒ นักเรียนเขารวมแขงขัน
ทักษะทางวิชาการกลุมสาระ
ภาษาตางประเทศในระดับ
จังหวัด ไดรับรางวัลในระดับ
เหรียญทอง เหรียญเงิน และ
เหรียญทองแดง หรือล าดับที่ 
๑,๒ และ ๓  
จ านวน 5 รายการ 
ตอปีการศึกษา  
 
 
 
๑.๑๓ นักเรียนเขารวมแขงขัน
ทักษะทางวิชาการสาขาวิชา
เทคโนโลยีในระดับภาค/กลุม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ไดรับ
รางวัลในระดับเหรียญทอง 
เหรียญเงิน และเหรียญ
ทองแดง หรือล าดับที่ ๑,๒ 
และ ๓ จ านวน 5 รายการตอ
ปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๑๒ นักเรียนเขารวมแขงขันทักษะ
ทางวิชาการกลุมสาระ
ภาษาตางประเทศในระดับจังหวัด  
ไดรับรางวัลในระดับเหรียญทอง 
เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง 
หรือล าดับที่ ๑,๒ และ ๓  
จ านวน - รายการ ตอปีการศึกษา 
(ไมมีการจัดรายการการแขงขัน 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
covid-19) 
 
๑.๑๓ นักเรียนเขารวมแขงขันทักษะ
ทางวิชาการสาขาวิชาเทคโนโลยีใน
ระดับภาค/กลุมโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ไดรับรางวัลในระดับเหรียญทอง 
เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง 
หรือล าดับที่ ๑,๒ และ ๓  
จ านวน ๘ โครงการตอปีการศึกษา   
ดังนี้ 
ผลการแขงขันโครงการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์แหงประเทศ
ไทย ครั้งที่ ๒๓ (The Twenty – 
Third National Software 
Contest :NSC ๒๐๒๑) 
ผานการพิจารณาเพ่ือรับทุน
สนับสนุนโครงการในรอบแรก 
คัดเลือกเป็นตัวแทนภูมิภาค 
(ภาคใต) เขารวมการแขงขันรอบ
ประเทศ จ านวน ๘ รายการ  
๑) โครงการประตูคัดกรองผูที่สวม
หนากากอนามัย 
๒) โครงการแกงตัวปุวนก฿วนกูภัย 
๓) โครงการระบบจองและปลดล฿อค
หองประชุม 
๔) โครงการเหมียวกลับบาน 

ไม่สามารถ
ประเมินได้ 
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๑.๑๔ นักเรียนเขารวมแขงขัน
ทักษะทางวิชาการสาขาวิชา
เทคโนโลยีระดับประเทศ 
ระดับนานาชาติ ไดรับรางวัล
ในระดับเหรียญทอง เงิน และ
ทองแดง หรือล าดับที่ ๑ หรือ 
๒ หรือ ๓ จ านวน 3 รายการ
ตอปีการศึกษา 

๕) โครงการลอสต์ 
๖) โครงการสื่อการเรียนรูการผจญ
ภัยกับลีโอ 
๗) โครงการความฝันล าดับที่ n 
๘) โครงการหนุมานผจญเมืองยักษ์ 
 
๑.๑๔ นักเรียนเขารวมแขงขันทักษะ
ทางวิชาการสาขาวิชาเทคโนโลยี
ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ 
ไดรับรางวัลในระดับเหรียญทอง เงิน 
และทองแดง หรือล าดับที่ ๑ หรือ๒ 
หรือ ๓ จ านวน ๔ รายการ 
ตอปีการศึกษา  
ดังนี้ 
- ผลการแขงขันโครงการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์แหงประเทศ
ไทย ครั้งที่ ๒๓ (The Twenty – 
Third National Software 
Contest :NSC ๒๐๒๑) 
ผานเขารอบชิงชนะเลิศ  
จ านวน ๒ รายการ  
๑) โครงการประตูคัดกรองผูที่สวม
หนากากอนามัย 
๒) โครงการแกงตัวปุวนก฿วนกูภัย 
- ผลการแขงชันโครงการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์แหงประเทศ
ไทย ครั้งที่ ๒๓ (The Twenty – 
Third National Software 
Contest :NSC ๒๐๒๑) 
รอบชิงชนะเลิศ  
๓) โครงการประตูคัดกรองผูที่สวม
หนากากอนามัย ไดรับรางวัลชมเชย  
๔) โครงการแกงตัวปุวนก฿วนกูภัย 
ไดรับรางวัลที่ ๒ 
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ตัวช้ีวัด 2.  
มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์  
คิดอย่างมีวิจารญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา ** 

๒.๑ จ านวนรายการที่
นักเรียนรวมการแขงขันทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ ในระดับเขต
พ้ืนที่ ไดรับรางวัลในระดับ
เหรียญทอง เงิน และทองแดง 
หรือล าดับที่ ๑,๒,๓ ชมเชย 
จ านวน  
5 รายการตอปีการศึกษา 
 
๒.๒ จ านวนรายการที่
นักเรียนเขารวมการแขงขัน
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ใน
ระดับภาค ไดรับรางวัลใน
ระดับเหรียญทอง เงิน และ
ทองแดง หรือล าดับที ๑,๒,๓ 
และชมเชย จ านวน 12 
รายการ ตอปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๑ จ านวนรายการที่นักเรียนรวม
การแขงขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
ในระดับเขตพ้ืนที่ ไดรับรางวัลใน
ระดับเหรียญทอง เงิน และทองแดง 
หรือล าดับที่ ๑,๒,๓ ชมเชย  
จ านวน – รายการตอปีการศึกษา 
(ไมมีการจัดการแขงขันกิจกรรมใด ๆ 
ภายในระดับเขตพ้ืนที่) 
 
๒.๒ จ านวนรายการที่นักเรียนเขา
รวมการแขงขันทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ ในระดับภาค ไดรับ
รางวัลในระดับเหรียญทอง เงิน และ
ทองแดง หรือล าดับที่ ๑,๒,๓ และ
ชมเชย จ านวน ๒๐ รายการ 
ตอปีการศึกษา 
๑) ไดรับรางวัล ชมเชย พรอมเงิน
รางวัล ๕๐๐ บาท การแขงขันตอบ
ปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน ในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แหงชาติ ประจ าปี 
๒๕๖๓ ระหวางวันที่ ๔-๖ ตุลาคม 
๒๕๖๓  ณ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ  
จังหวัดสงขลา จ านวน ๒ คน 
๒) ไดรับรางวัล ชนะเลิศ พรอมเงิน
รางวัล ๔๐๐๐ บาท การแขงขัน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แหงชาติ 
ประจ าปี ๒๕๖๓ ระหวางวันที่ ๔-๖ 
ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา จ านวน ๒ คน 
๓) ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
พรอมเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาทการ
แขงขันการเขียนเรียงความทาง

ไม่สามารถ
ประเมินได้ 
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วิทยาศาสตร์ หัวขอ “ขยะทะเลกับ
วิกฤตทะเลไทย”จัดโดย 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๑๙ 
มกราคม ๒๕๖๔ จ านวน ๑ คน 
๔) ไดรับรางวัลเหรียญทอง สาขา
ชีวภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
เรื่อง การเปรียบเทียบชนิดของปุยที่
มีผลตอการเจริญเติบโตของตน
มะเขือเทศ ในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แหงชาติ ประจ าปี 
๒๕๖๓ ระหวางวันที่ ๔-๖ ตุลาคม 
๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา จ านวน ๓ คน 
๕) รางวัลเหรียญเงิน สาขาชีวภาพ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เรื่อง 
นิเวศวิทยาของลูกน้ ายุงในพ้ืนที่ที่
แตกตางกันบริเวณหาดราชมงคล 
จังหวัดตรัง ในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แหงชาติ ประจ าปี 
๒๕๖๓ ระหวางวันที่ ๔-๖ ตุลาคม 
๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา จ านวน ๓ คน 
๖) รางวัลเหรียญเงิน สาขากายภาพ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เรื่อง 
กระดาษซับมันจากกากมะพราวและ
เสนใยของตนกกในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แหงชาติ ประจ าปี 
๒๕๖๓ ระหวางวันที่ ๔-๖ ตุลาคม 
๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา จ านวน ๓ คน 
๗) รางวัลเหรียญเงิน สาขา
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน เรื่อง 
เครื่องชวยเก็บลูกปาล์มรวง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | 108 

 

 รายงานผลการประเมินตนเอง | ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แหงชาติ 
ประจ าปี ๒๕๖๓ ระหวางวันที่ ๔-๖ 
ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา จ านวน ๓ คน 
๘) รางวัลเหรียญเงิน สาขา
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน เรื่อง อุปกรณ์
ฝึกกลามเนื้อส าหรับผูปุวยกลามเนื้อ
แขนขาออนแรง ในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แหงชาติ ประจ าปี 
๒๕๖๓ ระหวางวันที่ ๔-๖ ตุลาคม 
๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา จ านวน ๓ คน 
๙) รางวัลเหรียญทองแดง สาขา
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน เรื่อง แผนกัน
ลื่นจากยางพาราเสริมแรงดวยเสนใย
มะพราว ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แหงชาติ ประจ าปี ๒๕๖๓ ระหวาง
วันที่ ๔-๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
จ านวน ๓ คน 
๑๐) รางวัลเชิดชูเกียรติ สาขา
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน เรื่อง อุปกรณ์
ค้ าและหอกลวยชวยเหลือเกษตรกร 
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แหงชาติ 
ประจ าปี ๒๕๖๓ ระหวางวันที่ ๔-๖ 
ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา จ านวน ๓ คน 
๑๑) รางวัลเหรียญทอง สาขา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | 109 

 

 รายงานผลการประเมินตนเอง | ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาชนิดและจ านวนของลูกน้ า
ยุงในฤดูรอนและฤดูฝนบริเวณสถาน
ประกอบการแหลงทองเที่ยวหาด
ปากเมง อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง ใน
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แหงชาติ 
ประจ าปี ๒๕๖๓ ระหวางวันที่ ๔-๖ 
ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา จ านวน ๒ คน 
๑๒) รางวัลเหรียญเงิน สาขา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง 
การศึกษาปริมาณแคลเซียมและ
แมกนีเซียมในน้ าที่มีคาความเค็ม ๕ 
ppt. ที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโต
ของกุงขาวแวนาไม ( L. Vanamei) 
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แหงชาติ 
ประจ าปี ๒๕๖๓ ระหวางวันที่ ๔-๖ 
ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา จ านวน ๒ คน 
๑๓) รางวัลเหรียญทองแดง สาขา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง 
ความสัมพันธ์ระหวางสภาพอากาศ
และสีของแหลงเพาะพันธ์ที่มีผลตอ
จ านวนและชนิดของลูกน้ ายุง ในงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แหงชาติ 
ประจ าปี ๒๕๖๓ ระหวางวันที่ ๔-๖ 
ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา จ านวน ๒ คน 
๑๔) รางวัลเชิดชูเกียรติ สาขา
วิทยาศาสตร์กายภาพ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง การ
ตรวจสอบคุณภาพของไนโตรเจนได
ออกไซด์ในอากาศบริเวณอ าเภอ
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เมือง จังหวัดตรัง โดยวิธีการแบบ
แพสซีฟ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แหงชาติ ประจ าปี ๒๕๖๓ ระหวาง
วันที่ ๔-๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
จ านวน ๒ คน 
๑๕) รางวัลเชิดชูเกียรติ สาขา
วิทยาศาสตร์กายภาพ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง 
การศึกษาการปนเปื้อนของไมโครพ
ลาสติกในตะกอนดินบริเวณชายหาด
อ าเภอสิเกา จ.ตรัง ในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แหงชาติ ประจ าปี 
๒๕๖๓ ระหวางวันที่ ๔-๖ ตุลาคม 
๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา จ านวน ๒ คน 
๑๖) การสอบผานคาย 1 โอลิมปิก
วิชาการ สอวน. ศูนย์มหาวิยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ 
สาขาเคมี จ านวน ๘ คน 
๑๗) การสอบผานคาย 1 โอลิมปิก
วิชาการ สอวน. ศูนย์มหาวิยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ 
สาขาชีววิทยา จ านวน ๕ คน 
๑๘) การสอบผานคาย 1 โอลิมปิก
วิชาการ สอวน. ศูนย์มหาวิยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ 
สาขาฟิสิกส์ จ านวน ๑๑ คน 
๑๙) การสอบผานคาย 1 โอลิมปิก
วิชาการ สอวน. ศูนย์มหาวิยาลัยวลัย
ลักษณ์ สาขาดาราศาสตร์ ม.ตน 
จ านวน ๔ คน 
๒๐) การสอบผานคาย 1 โอลิมปิก
วิชาการ สอวน. ศูนย์มหาวิยาลัยวลัย
ลักษณ์ สาขาดาราศาสตร์ ม.ปลาย 
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๒.๓ จ านวนรายการที่
นักเรียนรวมการแขงขันทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ ใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
ไดรับรางวัลในระดับเหรียญ
ทอง เงิน และทองแดง หรือ
ล าดับที ๑,๒,๓ และรางวัล
ชมเชย จ านวน 5 รายการ 
ตอปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวน ๖ คน 
 
๒.๓ จ านวนรายการที่นักเรียนรวม
การแขงขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
ในระดับชาติและนานาชาติ ไดรับ
รางวัลในระดับเหรียญทอง เงิน และ
ทองแดง หรือล าดับที ๑,๒,๓ และ
รางวัลชมเชย จ านวน ๑๓ รายการ 
ตอปีการศึกษา 
ดังนี้ 
๑) ไดรับรางวัลชมเชย การแขงขัน
กระบวนการแกปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในงานเวทีนักวิทยาศาสตร์รุน
เยาว์ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๖ วันที่ 
๑๘-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
จ านวน ๒ คน 
๒) ไดรับการคัดเลือกเขารวม
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับ
เด็กและเยาวชน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน รุนที่ 24 จ านวน ๑ คน 
๓) ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขัน
ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ครั้งที่ ๑  
๔) ไดรับรางวัลชมเชย การแขงขัน
ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ครั้งที่ ๑ จ านวน ๓ คน 
๕) ไดรับรางวัล โลรางวัลขวัญใจ
มหาชน  ประเภทการน าเสนอ
ผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ พรอมเงิน
รางวัล ๕,๐๐๐ บาท เรื่อง 
การศึกษาการปนเปื้อนของไมโคร 
พลาสติกในน้ าทะเลและ
กระเพาะปลา  บริเวณอ าเภอสิเกา 

 
 
สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | 112 

 

 รายงานผลการประเมินตนเอง | ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัดตรัง ในงาน GLOBE 
Student Research Competition 
2020 จ านวน ๒ คน 
๖) ไดรับรางวัล โลรางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับ ๑ ประเภทการ
น าเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปลา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน พรอมเงิน
รางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท ในงาน 
GLOBE Student Research 
Competition 2020  
จ านวน ๒ คน 
๗) ไดรับรางวัล โลรางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับ ๑ ประเภทการ
น าเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปลา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พรอม
เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท ในงาน 
GLOBE Student Research 
Competition 2020  
จ านวน ๒ คน 
๘) ไดรับรางวัล เชิดชูเกียรติ 
โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โครงงาน “การศึกษาชนิดและ
จ านวนของลูกน้ ายุงในฤดูรอนและ
ฤดูฝนบริเวณสถานประกอบการ 
แหลงทองเที่ยว หาดปากเมง อ.สิเกา 
จ.ตรัง ในงานเวทีนักวิทยาศาสตร์รุน
เยาว์ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๖ วันที่ 
๑๘-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
จ านวน ๒ คน 
๙) ไดรับรางวัล ๑ เหรียญทองแดง 
การแขงขันชีววิทยาโอลิมปิก
ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๗  
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัด
เชียงใหม วันที่ ๕-๙ ธันวาคม 
๒๕๖๓ จ านวน ๑ คน 
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๑๐) ไดรับรางวัล ๑ เหรียญทองแดง 
การแขงขันดาราศาสตร์โอลิมปิก
ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๗ ณ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพมหานคร วันที่ ๕-๑๐ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๑ คน 
๑๑) ชนะเลิศ ระดับภูมิภาค ภาคใต 
สาขาชีวภาพ การศึกษาปริมาณ
แคลเซียมและแมกนีเซียมในน้ าที่มี
คาความเค็ม 5 ppt.      ที่
เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของกุง
ขาวแวนาไม (L. vannamei) 
ในงานการแขงขันโครงงาน
นักวิทยาศาสตร์รุนเยาว์  “Young 
Scientist Competition 2021, 
YSC2021” จ านวน ๒ คน 
๑๒) รองชนะเลิศ ระดับภูมิภาค 
ภาคใต สาขาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดลอม เรื่อง ศึกษาการยอย
สลายกระดาษที่แตกตางกันและ
ปัจจัยที่เหมาะสมตอการยอยสลาย 
กระดาษของหอยเดื่อ ในงานการ
แขงขันโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุน
เยาว์  “Young Scientist 
Competition 2021, 
YSC2021” จ านวน ๒ คน 
๑๓) โครงการประเมินและพัฒนาสู
ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  Thailand 
Educational Deveiopment and 
Evaluation Tests (TEDET) 
ประจ าปี 2563 จ านวน ๑๑ คน
ดังนี้ ไดรับรางวัลเหรียญทอง 
จ านวน ๑ คน 
ไดรับรางวัลชมเชย จ านวน ๑๐ คน 
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๒.๔ จ านวนโครงงาน
คณิตศาสตร์ที่นักเรียนได
น าเสนอและผานเกณฑ์ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา/โรงเรียน
ในเขตพ้ืนที่ ไดรับรางวัลใน
ระดับเหรียญทอง เงิน และ
ทองแดง หรือล าดับที่ ๑,๒ 
และ ๓ จ านวน 3 โครงงาน 
ตอปีการศึกษา 
 
 
๒.๕ จ านวนโครงงาน
คณิตศาสตร์ที่นักเรียนได
น าเสนอและผานเกณฑ์ระดับ
ภาค/กลุมโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย ภาคใต ไดรับรางวัล
ในระดับเหรียญทอง เงิน และ
ทองแดง หรือล าดับที่ ๑,๒ 
และ ๓ จ านวน  
1  โครงงานตอปีการศึกษา 
 
 
๒.๖ จ านวนโครงงาน
คณิตศาสตร์ที่นักเรียนได
น าเสนอและผานเกณฑ์
ระดับประเทศ/กลุมโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย ไดรับรางวัลในระดับ
เหรียญทอง เงิน และทองแดง 
หรือล าดับที่ ๑,๒ และ ๓ 
จ านวน 1 โครงงาน 
ตอปีการศึกษา 
 
 
 
 

๒.๔ จ านวนโครงงานคณิตศาสตร์ที่
นักเรียนไดน าเสนอและผานเกณฑ์
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/โรงเรียน
ในเขตพ้ืนที่ ไดรับรางวัลในระดับ
เหรียญทอง เงิน และทองแดง หรือ
ล าดับที่ ๑,๒ และ ๓  
จ านวน - โครงงานตอปีการศึกษา 
(งดการจัดการแขงขัน เนื่องจาก
สถานการณ์การแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา covid-19) 
 
๒.๕ จ านวนโครงงานคณิตศาสตร์ที่
นักเรียนไดน าเสนอและผานเกณฑ์
ระดับภาค/กลุมโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ภาคใต ไดรับรางวัลในระดับเหรียญ
ทอง เงิน และทองแดง หรือล าดับที่ 
๑,๒ และ ๓ จ านวน – โครงงาน 
ตอปีการศึกษา 
 (งดการจัดการแขงขัน เนื่องจาก
สถานการณ์การแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) ) 
 
๒.๖ จ านวนโครงงานคณิตศาสตร์ที่
นักเรียนไดน าเสนอและผานเกณฑ์
ระดับประเทศ/กลุมโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ไดรับรางวัลในระดับเหรียญทอง เงิน 
และทองแดง หรือล าดับที่ ๑,๒ และ 
๓ จ านวน ๑ โครงงาน  
ตอปีการศึกษา ไดแก  
๑) การน าเสนอโครงงาน 
งานประชุมวิชาการ Thailand – 
Japan Student Science Fair 
2020 (TJ-SSF 2020) Project : 
The rounded shape with n  
sides were formed by 

ไม่สามารถ
ประเมินได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่สามารถ
ประเมินได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตามเป้าหมาย 
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๒.๗ รอยละ 85.00 ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในระดับ  ๔.๐๐ ใน
รายวิชาโครงงาน ม.๒ 
 
๒.๘ รอยละ 85.00 ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในระดับ  ๔.๐๐ ใน
รายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ม.๕ 

 
๒.๙ นักเรียนเขารวมแขงขัน
ทักษะทางวิชาการกลุมสาระ
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ในระดับจังหวัด 
และไดรับรางวัลในระดับเหรียญ
ทอง เหรียญเงิน และเหรียญ
ทองแดง หรือล าดับที่ ๑,๒ และ 
๓ จ านวน 5 รายการตอ 
ปีการศึกษา 
 
 
๒.๑๐ นักเรียนเขารวมแขงขัน
ทักษะทางวิชาการกลุมสาระ
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ในระดับประเทศ 
ไดรับรางวัลในระดับเหรียญ
ทอง เงิน และทองแดง หรือ
ล าดับที่ ๑,๒,๓ และรางวัล
ชมเชย 
จ านวน 3 รายการ 
ตอปีการศึกษา  
 
 
 

Hypocycloid curve 
 
๒.๗ รอยละ 91.67 ของนักเรียน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ  
๔.๐๐ ในรายวิชาโครงงาน ม.๒ 
 
 
๒.๘ รอยละ 98.61 ของนักเรียน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ  
๔.๐๐ ในรายวิชาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ม.๕ 
 
 
๒.๙ นักเรียนเขารวมแขงขันทักษะ
ทางวิชาการกลุมสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ในระดับ
จังหวัด และไดรับรางวัลในระดับเหรียญ
ทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง 
หรือล าดับที่ ๑,๒ และ ๓  
จ านวน – รายการตอปีการศึกษา 
(งดการจัดการแขงขัน เนื่องจาก
สถานการณ์การแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา covid-19)  
 
๒.๑๐ นักเรียนเขารวมแขงขันทักษะ
ทางวิชาการกลุมสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ใน
ระดับประเทศ ไดรับรางวัลในระดับ
เหรียญทอง เงิน และทองแดง หรือ
ล าดับที่ ๑,๒,๓ และรางวัลชมเชย 
จ านวน – รายการตอปีการศึกษา 
(งดการจัดการแขงขัน เนื่องจาก
สถานการณ์การแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) 
 
 
 

 
 
สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
ไม่สามารถ
ประเมินได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่สามารถ
ประเมินได้ 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
๒.๑๑ จ านวนโครงการ
คอมพิวเตอร์ที่ไดน าเสนอ
โครงการพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์แหงประเทศไทย 
ผานการคัดเลือกเขารอบชิง
ชนะเลิศระดับภาค/
ระดับประเทศ  
จ านวน 3 โครงการ 
ตอปีการศึกษา   
 
 
 

๒.๑๑ จ านวนโครงการคอมพิวเตอร์
ที่ไดน าเสนอโครงการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์แหงประเทศ
ไทย ผานการคัดเลือกเขารอบ 
ชิงชนะเลิศระดับภาค/ระดับประเทศ  
จ านวน ๘ โครงการตอปีการศึกษา   
ดังนี้ 
-ผลการแขงขันโครงการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์แหงประเทศ
ไทย ครั้งที่ ๒๓ (The Twenty – 
Third National Software 
Contest :NSC ๒๐๒๑) 
ผานการพิจารณาเพ่ือรับทุน
สนับสนุนโครงการในรอบแรก 
คัดเลือกเป็นตัวแทนภูมิภาค 
(ภาคใต) เขารวมการแขงขันรอบ
ประเทศ จ านวน ๘ ทีม ๑๘ คน  
๑) โครงการประตูคัดกรองผูที่สวม
หนากากอนามัย 
๒) โครงการแกงตัวปุวนก฿วนกูภัย 
๓) โครงการระบบจองและปลดล฿อค
หองประชุม 
๔) โครงการเหมียวกลับบาน 
๕) โครงการลอสต์ 
๖) โครงการสื่อการเรียนรูการผจญ
ภัยกับลีโอ 
๗) โครงการความฝันล าดับที่ n 
๘) โครงการหนุมานผจญเมืองยักษ์ 
-ผลการแขงขันโครงการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์แหงประเทศ
ไทย ครั้งที่ ๒๓ (The Twenty – 
Third National Software 
Contest :NSC ๒๐๒๑) 
ผานเขารอบชิงชนะเลิศ จ านวน ๒ 
ทีม ๖ คน  
๑) โครงการประตูคัดกรองผูที่สวม
หนากากอนามัย 

สูงกว่าเป้าหมาย 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
๒) โครงการแกงตัวปุวนก฿วนกูภัย 
-ผลการแขงขันโครงการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์แหงประเทศ
ไทย ครั้งที่ ๒๓ (The Twenty – 
Third National Software 
Contest :NSC ๒๐๒๑) 
รอบชิงชนะเลิศ  
๑) โครงการประตูคัดกรองผูที่สวม
หนากากอนามัย ไดรับรางวัลชมเชย  
๒) โครงการแกงตัวปุวนก฿วนกูภัย 
ไดรับรางวัลที่ ๒ 

ตัวช้ีวัด 3.  
มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๑ นักเรียนสามารถสราง
นวัตกรรมดานวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
ดานอื่น ๆ ที่ไดรับรางวัล 
จ านวน ๕ ชิ้นตอปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๑ นักเรียนสามารถสราง
นวัตกรรมดานวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ 
ดานอื่น ๆ ที่ไดรับรางวัล  
จ านวน ๘ ชิ้นตอปีการศึกษา 
ดังนี้  
๑) ไดรับรางวัลเหรียญเงิน  
การน าเสนอภาคโปสเตอร์ 
นวัตกรรม Monitoring of 
Ambient Nitrogen Dioxide 
Concentrations in Mueang 
Trang District by Passive 
Sampling ในงาน The 1st 
International Conference for 
Students in Science and 
Innovation จ านวน ๒ คน 
๒) ไดรับรางวัลเหรียญทอง การ
น าเสนอภาคบรรยาย นวัตกรรม 
Monitoring of Ambient 
Nitrogen Dioxide 
Concentrations in Mueang 
Trang District by Passive 
Sampling ในงาน The 1st 
International Conference for 
Students in Science and 
Innovation จ านวน ๒ คน 

สูงกว่าเป้าหมาย 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓) รางวัลเหรียญเงิน สาขากายภาพ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เรื่อง 
กระดาษซับมันจากกากมะพราวและ
เสนใยของตนกกในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แหงชาติ ประจ าปี 
๒๕๖๓ ระหวางวันที่ ๔-๖ ตุลาคม 
๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา จ านวน ๓ คน 
๔) รางวัลเหรียญเงิน สาขา
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับ 
มัธยมศึกษาตอนตน เรื่อง 
เครื่องชวยเก็บลูกปาล์มรวง ในงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แหงชาติ 
ประจ าปี ๒๕๖๓ ระหวางวันที่ ๔-๖ 
ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา จ านวน ๓ คน 
๕) รางวัลเหรียญเงิน สาขา
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน เรื่อง อุปกรณ์
ฝึกกลามเนื้อส าหรับผูปุวยกลามเนื้อ
แขนขาออนแรง ในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แหงชาติ ประจ าปี 
๒๕๖๓ ระหวางวันที่ ๔-๖ ตุลาคม 
๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา จ านวน ๓ คน 
๖) รางวัลเหรียญทองแดง สาขา
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน เรื่อง แผนกัน
ลื่นจากยางพาราเสริมแรงดวยเสนใย
มะพราว ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แหงชาติ ประจ าปี ๒๕๖๓ ระหวาง
วันที่ ๔-๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓.๒ รอยละ 85.00 ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับ  ๔.๐๐ ในรายวิชา
โครงงาน ม.๒ 
 
๓.๓ รอยละ 85.00 ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับ  ๔.๐๐ ในรายวิชา
โครงงาน ม.๕ 
 
๓.๔ รอยละ 85.00 ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป ใน
รายวิชานวัตกรรม ม.๔  
 

จ านวน ๓ คน 
๗) รางวัลเชิดชูเกียรติ สาขา
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน เรื่อง อุปกรณ์
ค้ าและหอกลวยชวยเหลือเกษตรกร 
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แหงชาติ 
ประจ าปี ๒๕๖๓ ระหวางวันที่ ๔-๖ 
ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา จ านวน ๓ คน 
๘) ผลการแขงขันโครงการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์แหงประเทศ
ไทย ครั้งที่ ๒๓ (The Twenty – 
Third National Software 
Contest :NSC ๒๐๒๑) 
รอบชิงชนะเลิศ  
- โครงการประตูคัดกรองผูที่สวม
หนากากอนามัย ไดรับรางวัลชมเชย  
จ านวน ๓ คน 
- โครงการแกงตัวปุวนก฿วนกูภัย 
ไดรับรางวัลที่ ๒ จ านวน ๒ คน 
 
๓.๒ รอยละ 91.67 ของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ  
๔.๐๐ ในรายวิชาโครงงาน ม.๒ 
 
 
๓.๓ รอยละ 98.61 ของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ  
๔.๐๐ ในรายวิชาโครงงาน ม.๕ 
 
 
๓.๔ รอยละ 100.๐๐ ของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐  
ขึ้นไป ในรายวิชานวัตกรรม ม.๔   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
สูงกว่าเป้าหมาย 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
๓.๕ รอยละ 85.00 ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป 
ในรายวิชาการบูรณาการ
ความรู ๑   

๓.๕ รอยละ 100.๐๐  ของนักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 
๓.๐๐ ขึ้นไป ในรายวิชาการ 
บูรณาการความรู ๑   
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด 4. 
มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

๔.๑ รอยละ 85.00  ของ
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป ใน
ทุกรายวิชาของกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 
๔.๒ รอยละ 85.00 ของ
จ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้น
ไป ในรายวิชาการสื่อสารและ
น าเสนอระดับชั้นม.๓ 
 
๔.๓ รอยละ 85.00  ของ
จ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้น
ไปในรายวิชา สัมมนาทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นม. ๔ 
 
๔.๔ รอยละ 85.00  ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับ  ๔.๐๐ ในรายวิชา
โครงงาน ม.๒ 
 
๔.๕ รอยละ 85.00  ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับ  ๔.๐๐ ในรายวิชา
โครงงาน ม.๕ 
 
 
 
 

๔.๑ รอยละ 94.99  ของนักเรียนที่
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 
๓.๐๐ ขึ้นไป ในทุกรายวิชาของกลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 
 
๔.๒ รอยละ 100.๐๐   ของจ านวน
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป ในรายวิชาการ
สื่อสารและน าเสนอระดับชั้นม.๓ 
 
 
๔.๓ รอยละ 100.๐๐    ของจ านวน
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไปในรายวิชา 
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น 
ม. ๔ 
 
๔.๔ รอยละ 91.67 ของนักเรียน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ  
๔.๐๐ ในรายวิชาโครงงาน ม.๒ 
 
 
๔.๕ รอยละ 98.61 ของนักเรียน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ  
๔.๐๐ ในรายวิชาโครงงาน ม.๕ 

สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
สูงกว่าเป้าหมาย 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
ตัวช้ีวัด 5.  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา** 

๕.๑ รอยละ 95.๐๐ ของ
จ านวนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐  
ขึ้นไป ในกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย 
 
๕.๒ รอยละ ๗๕.๐๐ ของ
จ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้น
ไป  
ในกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร์ 
 
๕.๓ รอยละ ๘5.๐๐ ของ
จ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้น
ไป ในกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
๕.๔ รอยละ ๘5.๐๐ ของ
จ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้น
ไป ในกลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 
๕.๕ รอยละ 90.๐๐ ของ
จ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐  
ขึ้นไป ในกลุมสาระการเรียนรู
สุขศึกษาและพลศึกษา 
 
๕.๖ รอยละ 98.๐๐ ของ
จ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้น
ไป ในกลุมสาระการเรียนรู
ศิลปะ 

๕.๑ รอยละ 96.80 ของจ านวน
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป ในกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย 
 
 
๕.๒ รอยละ 89.15  ของจ านวน
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป ในกลุมสาระ 
การเรียนรูคณิตศาสตร์ 
 
 
 
๕.๓ รอยละ 94.99 ของจ านวน
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป ในกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 
 
๕.๔ รอยละ 95.58 ของจ านวน
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป ในกลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 
 
๕.๕ รอยละ 94.93 ของจ านวน
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป ในกลุมสาระการ
เรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
 
 
๕.๖ รอยละ 99.53 ของจ านวน
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป ในกลุมสาระ 
การเรียนรูศิลปะ 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 
 
 



ห น้ า  | 122 

 

 รายงานผลการประเมินตนเอง | ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
๕.๗ รอยละ 87.๐๐ ของ
จ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐  
ขึ้นไป ในกลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพ 
 
๕.๘ รอยละ 93.๐๐ ของ
จ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับ ๓.๐๐ ขึ้น
ไป ในกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 

๕.๗ รอยละ 99.63 ของจ านวน
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป  
ในกลุมสาระการเรียนรู 
การงานอาชีพ 
 
๕.๘ รอยละ 95.30 ของจ านวน
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป ในกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ 

สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 

ตัวช้ีวัด 6.  
มีความรู้ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

๖.๑ รอยละ 100.๐๐ ของ
นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได
ศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 
 
๖.๒ รอยละ 87.๐๐ ของ
นักเรียนมีความพึงพอใจใน
ระดับมากข้ึนไปตอการเขา
รวมกิจกรรมฟังบรรยายดาน
อาชีพ 
 
๖.๓ รอยละ 87.๐๐ ของ
นักเรียนมีความพึงพอใจใน
ระดับมากข้ึนไปตอการเขารับ
การแนะแนวการศึกษาตอ 
 
๖.๔ รอยละ ๘7.๐๐ ของ
นักเรียนมีความพึงพอใจใน
ระดับมากตอการเขารวม
กิจกรรมสงเสริมการมีอาชีพ 
 
 
 
 
 
 

๖.๑ รอยละ 100.๐๐ ของนักเรียน
ที่ส าเร็จการศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ไดศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษา 
 
๖.๒ รอยละ ๙๐.๐๐ ของนักเรียน 
ความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไปตอ
การเขารวมกิจกรรมฟังบรรยายดาน
อาชีพ 
 
 
๖.๓ รอยละ ๙๐.๐๐ ของนักเรียนมี
ความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไปตอ
การเขารับการแนะแนวการศึกษาตอ 
 
 
๖.๔ รอยละ ๑๐๐.๐๐ ของนักเรียน
มีความพึงพอใจในระดับมากตอการ
เขารวมกจิกรรมสงเสริมการ 
มีอาชีพ  
 
 
 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
สูงกว่าเป้าหมาย 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
ตัวช้ีวัดเพิ่มเติมส าหรับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
ตัวช้ีวัด 7.  
ค่าเฉลี่ยของระดับ
คะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ทุกรายวิชา
ในแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

๗.๑ คะแนนเฉลี่ยของผลการ
ทดสอบระดับโรงเรียน 
๗๔.๕๐ จากระดับคะแนนผล
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ใน ๔ กลุมสาระการ
เรียนรู  
 
๑) คะแนนเฉลี่ยของผลการ
ทดสอบระดับโรงเรียน 
๗๕.๐๐ จากระดับคะแนนผล
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) กลุมสาระ 
การเรียนรูภาษาไทย 
 
๒) คะแนนเฉลี่ยของผลการ
ทดสอบระดับโรงเรียน 
๗๕.๐๐ จากระดับคะแนนผล
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) กลุมสาระ 
การเรียนรูคณิตศาสตร์ 
 
๓) คะแนนเฉลี่ยของผลการ
ทดสอบระดับโรงเรียน 
๖๐.๐๐ จากระดับคะแนนผล
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
๔) คะแนนเฉลี่ยของผลการ
ทดสอบระดับโรงเรียน 
๖๙.๐๐ จากระดับคะแนนผล
การทดสอบทางการศึกษา

๗.๑ คะแนนเฉลี่ยของผลการ
ทดสอบระดับโรงเรียน ๗๒.๙๓ 
จากระดับคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ใน ๔ กลุมสาระการเรียนรู  
 
 
 
๑) คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบ
ระดับโรงเรียน ๘๐.๑๙ จากระดับ
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 
 
 
๒) คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบ
ระดับโรงเรียน ๗๙.๙๐ จากระดับ
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร์ 
 
 
 
๓) คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบ
ระดับโรงเรียน ๖๐.๒๕ จากระดับ
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
 
 
๔) คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบ
ระดับโรงเรียน ๗๑.๓๗ จากระดับ
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

ต่ ากว่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
สูงกว่าเป้าหมาย 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
 

 
 

ตัวช้ีวัด 8. ค่าเฉลี่ยของ
ระดับคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) ในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6   
 

๘.๑ คะแนนเฉลี่ยของผลการ
ทดสอบระดับโรงเรียน 
๖๓.๐๐ จากระดับคะแนนผล
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ใน ๕ กลุมสาระการ
เรียนรู 
 
 ๑) คะแนนเฉลี่ยของผลการ
ทดสอบระดับโรงเรียน 
๗๐.๐๐ จากระดับคะแนนผล
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย 
 
๒) คะแนนเฉลี่ยของผลการ
ทดสอบระดับโรงเรียน 
๖๖.๐๐ จากระดับคะแนนผล
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร์ 
 
๓) คะแนนเฉลี่ยของผลการ
ทดสอบระดับโรงเรียน 
๕๐.๐๐ จากระดับคะแนนผล
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร์ 
 
 

๘.๑ คะแนนเฉลี่ยของผลการ
ทดสอบระดับโรงเรียน ๖๑.๗๒  
จากระดับคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ใน ๕ กลุมสาระการเรียนรู  
 
 
 
๑) คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบ
ระดับโรงเรียน ๖๘.๙๘ จากระดับ
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 
 
 
๒) คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบ
ระดับโรงเรียน ๗๒.๖๘ จากระดับ
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร์ 
 
 
 
๓) คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบ
ระดับโรงเรียน ๖๒.๓๓ จากระดับ
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 

ต่ ากว่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
สูงกว่าเป้าหมาย 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
๔) คะแนนเฉลี่ยของผลการ
ทดสอบระดับโรงเรียน 
๔๘.๐๐ จากระดับคะแนนผล
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 
๕) คะแนนเฉลี่ยของผลการ
ทดสอบระดับโรงเรียน 
๕๘.๐๐ จากระดับคะแนนผล
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-
NET) กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

๔) คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบ
ระดับโรงเรียน ๔๘.๔๙ จากระดับ
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
๕) คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบ
ระดับโรงเรียน ๕๖.๑๔ จากระดับ
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด ๙. ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละของผลการ
ทดสอบภาษาอังกฤษ
นักเรียน แบบCEFR  
 
  
 

๙.๑ รอยละ ๘๕.๐๐ ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ ที่มีผลการทดสอบ 
CEFR ระดับ A2 ขึ้นไป 
 
๙.๒ รอยละ ๓๐.๐๐ ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๖ ที่มีผลการทดสอบ 
CEFR ระดับ B1 ขึ้นไป 

๙.๑ รอยละ ๗๓.๙๖ ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
ที่มีผลการทดสอบ CEFR ระดับ A2 
ขึ้นไป 
 
๙.๒ รอยละ ๒๗.๕๔ ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่ม ี
ผลการทดสอบ CEFR ระดับ B1  
ขึ้นไป 

ต่ ากว่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
ต่ ากว่าเป้าหมาย 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | 126 

 

 รายงานผลการประเมินตนเอง | ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
ตัวช้ีวัด 1.  
มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษา
ก าหนด** 

๑.๑ รอยละ ๑๐๐.๐๐ ของ
นักเรียนเขารวมกิจกรรม
สงเสริมความรักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๒ รอยละ ๙๕.๐๐ ของ
นักเรียนระดับชั้น ม.๕ ที่เขารวม
กิจกรรมศึกษาดูงานดานสังคม
ศึกษา ภาษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดี 
 
 
 
 

๑.๑ รอยละ ๑๐๐.๐๐ ของ
นักเรียนเขารวมกิจกรรม
สงเสริมความรักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ ดังนี้  
๑) กิจกรรมท าบุญตักบาตร 
วันก าเนิดโรงเรียน 
๒) กิจกรรมท าบุญตักบาตรของ
นักเรียนหอพัก   
๓) กิจกรรมแหเทียนพรรษา 
๔) กิจกรรมเวียนเทียน 
วันส าคัญทางศาสนา  
๕) กิจกรรมวันปิยมหาราช   
๖) กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษารัชกาลที่ ๑๐ 
๗) กิจกรรมแมแหงชาติ  
๘) กิจกรรมวันพอแหงชาติ  
๙) กิจกรรมถวาย 
ราชสดุดีวันลูกเสือแหงชาติ  
๑๐) กิจกรรมถวาย 
ราชสดุดีรัชกาลที่ ๙ 

เป็นตน 
(บางกิจกรรมมีการปรับ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัด
กิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์
การแพรระบาดของ  
COVID-19) 
 
๑.๒ รอยละ ๑๐๐.๐๐ ของ
นักเรียนระดับชั้น ม.๕ ที่เขารวม
กิจกรรมศึกษาดูงานดานสังคม
ศึกษา ภาษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดี 
(ปรับเปลี่ยนกิจกรรมแบบ
บูรณาการงานประชุมวิชาการ 
TJ ) 
 

ตามเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | 127 

 

 รายงานผลการประเมินตนเอง | ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
๑.๓ รอยละ ๑๐๐.๐๐ ของ
นักเรียนที่เขารวมกิจกรรม
โครงการจิตอาสากับหนวยงาน
ภายนอกสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๔ รอยละ ๑๐๐.๐๐ ของ
นักเรียนที่เขารวมกิจกรรม 
จิตอาสาในสถานศึกษา 
 -  เขตพ้ืนที่รับผิดชอบใน
โรงเรียน กิจกรรม โรงเรียนสวย
ดวยมือเรา 
  - เขตพ้ืนที่รับผิดชอบในหอพัก 
กิจกรรม หอพักสวยดวยมือเรา 

๑.๓ รอยละ ๑๐๐.๐๐ ของ
นักเรียนที่เขารวมกิจกรรม
โครงการจิตอาสากับหนวยงาน
ภายนอกสถานศึกษา 
ดังนี้ 
- กิจกรรมเก็บขยะรักษา
สิ่งแวดลอม รวมกับ อบต.  
บางรัก 
- กิจกรรม วันเด็ก รวมกับ อบต.
บางรัก 
- กิจกรรมราชวิทยาลัย เดินวิ่ง
การกุศล ครั้งที่ ๓  
- กิจกรรมวันตอตานยาเสพติด
รวมกับ จังหวัดตรัง 
(บางกิจกรรมอาจไมได
ด าเนินการหรือเปลี่ยนแปลง
รูปแบบเนื่องจากสถานการณ์
การแพรระบาดของ COVID-
19) 
 
๑.๔ รอยละ ๑๐๐.๐๐ ของ
นักเรียนที่เขารวมกิจกรรม 
จิตอาสาในสถานศึกษา 
-  เขตพ้ืนที่รับผิดชอบใน 
โรงเรียนกิจกรรม โรงเรียนสวย
ดวยมือเรา 
- เขตพ้ืนที่รับผิดชอบในหอพัก 
กิจกรรม หอพักสวยดวยมือเรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตามเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตามเป้าหมาย 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
ตัวช้ีวัด 2.  
ความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๑ รอยละ ๑๐๐.๐๐ ของ
นักเรียนเขารวมกิจกรรม
สงเสริมความภูมิใจในทองถิ่น
และความเป็นไทยปีการศึกษา
ละ ๑๕ ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๑ รอยละ ๑๐๐.๐๐ ของ
นักเรียนเขารวมกิจกรรม
สงเสริมภูมิใจในทองถิ่นและ
ความเป็นไทยปีการศึกษาละ  
๑๗ ครั้ง ไดแก 
๑) กิจกรรมวันไหวครู 
๒) กิจกรรมคายวิชาการ 
๓) กิจกรรมชุมนุม 
๔) กิจกรรมวันภาษาไทยหรือ
วันสุนทรภู  
๕) กิจกรรมท าบุญตักบาตรวัน
ก าเนิดโรงเรียน 
๖) กิจกรรมท าบุญตักบาตรของ
นักเรียนหอพัก 
๗) กิจกรรมแหเทียนพรรษา 
๘) กิจกรรมวันปิยมหาราช   
๙) กิจกรรมวันลอยกระทง 
๑0) กิจกรรมเวียนเทียน 
วันวิสาขบูชา, วันอาสาฬหบูชา 
วันมาฆบูชา  
๑๑) กิจกรรมวันเฉลิม 
พระชนมพรรษารัชกาลที่ ๑๐ 
๑๒) กิจกรรมวันแมแหงชาติ 
๑๓) กิจกรรมวันพอแหงชาติ 
๑๔) กิจกรรมชุมนุมส านึกรักษ์ 
บานเกิด 
๑๕) กิจกรรมสัปดาห์หองสมุด 
๑๖) กิจกรรมสัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์ 
๑๗) กิจกรรมเครือขายโรงเรียน
นอง 

เป็นตน 
(บางกิจกรรมไมไดด าเนินการ
หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร
ระบาดของ COVID-๑๙) 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
๒.๒ รอยละ ๙๒.๐๐ ของ
นักเรียนที่มีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมากตอการเขารวม
กิจกรรมคายพุทธบุตร 
 
 
 
 
๒.๓ รอยละ ๙๕.๐๐ ของ
นักเรียนที่มีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมากตอการ เขารวม
กิจกรรมกีฬาสี 
 
 
 
๒.๔ รอยละ ๙๒.๐๐ ของ
นักเรียนระดับชั้น ม.๕ ที่เขารวม
กิจกรรมศึกษาดูงานดานสังคม
ศึกษา ภาษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดี  

๒.๒ รอยละ -  ของนักเรียนที่มี
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก
ตอการเขารวมกิจกรรมคาย
พุทธบุตร 
(ไมไดด าเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์การแพรระบาดของ 
COVID-๑๙) 
 
๒.๓ รอยละ - ของนักเรียนที่มี
ความพึงพอใจอยูในระดับมากตอ
การ เขารวมกิจกรรมกีฬาสี 
(ไมไดด าเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์การแพรระบาดของ 
COVID-19) 
 
๒.๔ รอยละ ๑๐๐.๐๐ ของ
นักเรียนระดับชั้น ม.๕ ที่เขารวม
กิจกรรมศึกษาดูงานดานสังคม
ศึกษา ภาษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดี 
ปรับเปลี่ยนแบบการจัดกิจกรรม
เป็นแบบบูรณาการเนื่องจาก
สถานการณ์การแพรระบาดของ 
COVID-19) 

ไม่สามารถ
ประเมินได้ 
 
 
 
 
 
 
ไม่สามารถ
ประเมินได้ 
 
 
 
 
 
สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด 3.  
การยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย 

๓.๑ รอยละ ๘๐.๐๐ ของ
นักเรียนที่ใชสิทธิ์ลงคะแนน
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
 
๓.๒ รอยละ ๘๐.๐๐ ของ
นักเรียนที่มีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมากตอการ เขารวม
กิจกรรมวันชาวหอ 
 
 
 
 
 

๓.๑ รอยละ ๙๐.๐๐ ของ
นักเรียนที่ใชสิทธิ์ลงคะแนน
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
 
๓.๒ รอยละ - ของนักเรียนที่มี
ความพึงพอใจอยูในระดับมากตอ
การเขารวมกิจกรรม 
วันชาวหอ 
(ไมไดด าเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์การแพรระบาดของ 
COVID-19) 
 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 
 
ไม่สามารถ
ประเมินได้ 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
๓.๓ รอยละ ๙๐.๐๐ ของ
นักเรียนที่มีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมากตอการเขารวม
กิจกรรมพ่ีนองสายรหัส 
 
๓.๔ รอยละ ๙๐.๐๐ ของ
นักเรียนที่เรียนรายวิชา ทักษะ
ชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป 

๓.๓ รอยละ ๑๐๐.๐๐  ของ
นักเรียนที่มีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมากตอการเขารวม
กิจกรรมพ่ีนองสายรหัส 
 
๓.๔ รอยละ ๑๐๐.๐๐ ของ
นักเรียนที่เรียนรายวิชา ทักษะ
ชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป 

สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 

ตัวช้ีวัด 4.  
สุขภาวะทาง
ร่างกายและ 
จิตสังคม** 
(ต้องสูงกว่า
เป้าหมาย) 

๔.๑ รอยละ ๗๘.๐๐ ของ
นักเรียนที่ผานเกณฑ์ การ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ระดับปานกลางขึ้นไป 
 
๔.๒ รอยละ ๕๗.๐๐ ของ
นักเรียนที่มีสุขภาพกายอัตรา
การเจริญเติบโตน้ าหนักและ
สวนสูง (คา BMI) ในระดับปกติ 
 
๔.๓ รอยละ ๘๐.๐๐ ของ
นักเรียนที่มีผลการประเมิน 
สุขภาวะจิตสังคมอยูในกลุม
ปกติจากการคัดกรองนักเรียน
รายบุคคลโดยใชเครื่องมือ 
การคัดกรอง ดังนี้ 
๑) แบบประเมินตนเอง (SDQ) 
๒) แบบประเมินความฉลาดทาง
อารมณ์ (EQ) 
๓) แบบประเมินความเครียด  
๔) แบบประเมินโรคซึมเศรา 
๕) แบบประเมินทักษะการ
ด ารงชีวิต 
๖) แบบประเมินพหุปัญญา 
 
 
 

๔.๑ รอยละ ๗๙.๐๐ ของ
นักเรียนที่ผานเกณฑ์ การ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ระดับปานกลางขึ้นไป 
 
๔.๒ รอยละ ๕๙.๐๐ ของ
นักเรียนที่มีสุขภาพกายอัตรา
การเจริญเติบโตน้ าหนักและ
สวนสูง (คา BMI) ในระดับปกติ 
 
๔.๓ รอยละ ๙๘.๐๐ ของ
นักเรียนที่มีผลการประเมินสุข
ภาวะจิตสังคมอยูในกลุมปกติ 
จากการคัดกรองนักเรียน
รายบุคคลโดยใชเครื่องมือ 
การคัดกรอง ดังนี้ 
๑) ผลการประเมินตนเอง 
(SDQ) กลุมปกติคิดเป็นรอยละ 
๙๘.๐๐ 
๒) ผลการประเมินความฉลาด
ทางอารมณ์ (EQ) กลุมปกติคิด
เป็นรอยละ ๙๘.๐๐ 
๓) ผลการประเมินความเครียด
กลุมปกติ คิดเป็นรอยละ 
๘๘.๐๐ 
 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
สูงกว่าเป้าหมาย 
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๔.๔ รอยละ ๙๖.๐๐ ของ
นักเรียนอยูรวมกับเพ่ือนใน
หอพักดวยความอบอุน 
 
๔.๕ รอยละ ๙๔.๐๐ ของ
นักเรียนที่มีความเห็นในระดับดี
ขึ้นไปตอกิจกรรมการเยี่ยม
หอพัก เกี่ยวกับสภาพภายใน
หอพักท่ีอยูอาศัย การปฏิบัติตน
ในการอยูหอพัก สภาพของ
หองพักและสภาพแวดลอม 
ของหอพัก 
 
๔.๖ รอยละ ๙๕.๐๐ ของ
นักเรียนที่เรียนรายวิชาทักษะ
ชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป 

๔) ผลการประเมินโรคซึมเศรา
กลุมปกติคิดเป็นรอยละ 
๘๘.๐๐ 
๕) นักเรียนมีทักษะการ
ด ารงชีวิตคิดเป็นรอยละ 
๙๘.๐๐ 
๖) นักเรียนมีผลการประเมิน 
พหุปัญญาคิดเป็นรอยละ 
๙๘.๐๐ 
 
๔.๔ รอยละ ๑๐๐.๐๐ ของ
นักเรียนอยูรวมกับเพ่ือนใน
หอพักดวยความอบอุน 
 
๔.๕ รอยละ ๙๘.๐๐ ของ
นักเรียนที่มีความเห็นในระดับดี
ขึ้นไปตอกิจกรรมการเยี่ยม
หอพักเก่ียวกับสภาพภายใน
หอพักท่ีอยูอาศัย การปฏิบัติตน
ในการอยูหอพัก สภาพของ
หองพักและสภาพแวดลอม 
ของหอพัก 
 
๔.๖ รอยละ ๑๐๐.๐๐ ของ
นักเรียนที่เรียนรายวิชา ทักษะ
ชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 
 
สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
ตัวช้ีวัด 1.  
มีเป้าหมายวิสัยทัศน์
และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน** 

๑.๑ โรงเรียนรวม
ก าหนดอุดมการณ์ 
เปูาหมาย วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เปูาประสงค์ 
โครงการหรือกิจกรรม
รวมกับกลุมโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ 
จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
อยางนอยปีละ ๑ ครั้ง 
 
๑.๒ โรงเรียนก าหนด
เปูาหมาย วิสัยทัศน์และ  
พันธกิจของสถานศึกษา
ชัดเจนตามวัตถุประสงค์
ของการพัฒนาโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ผานความ
เห็นชอบของ
คณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
อยางนอยปีละ ๑ ครั้ง 

๑.๑ โรงเรียนรวมก าหนด
อุดมการณ์ เปูาหมาย วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เปูาประสงค์ โครงการ
หรือกิจกรรมรวมกับกลุม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย 
อยางนอยปีละ ๑ ครั้ง 
 
 
 
๑.๒ โรงเรียนมเีปูาหมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจของ
สถานศึกษาชัดเจนตาม
วัตถุประสงค์ของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ 
โดยอาศัยการมีสวนรวมของ
บุคลากรทุกฝุายในโรงเรียน
และ ผานความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน อยางนอยปีละ ๑ ครั้ง 

ตามเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตามเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 2. มีระบบ
บริหารจัดการ
คุณภาพของ
สถานศึกษา** 

๒.๑ โรงเรียนมี
โครงสรางการบริหาร
ตามโครงการพัฒนากลุม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๑ โรงเรียนมีโครงสรางการ
บริหารตามโครงการพัฒนา
กลุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย ๕ กลุม
บริหารงานภายในโรงเรียน 
๑) กลุมบริหารวิชาการ 
๒) กลุมบริหารทั่วไป 
๓) กลุมบริหารงบประมาณ 
๔) กลุมบริหารงานบุคคล 
๕) กลุมบริหารกิจการนักเรียน
และหอพัก 
 
 
 

ตามเป้าหมาย 
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 ๒.๒ มีศูนย์พัฒนา

โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัยใหเป็นโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาคใน
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
๒.๓ มีคณะกรรมการ
พัฒนาโครงการโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัยให
เป็นโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค  
 
๒.๔ มีการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพกลุม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
อยางนอยปีละ ๑ ครั้ง 
 
 
 
๒.๕ จัดท าแผนงาน 
โครงการ ตาม
แผนปฏิบัติราชการของ
โรงเรียน โดยใช
กระบวนการบริหารเชิง
คุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
๒.๖ จัดการประชุมครู
และ บุคลากรอยางนอย
เดือนละ ๑ ครั้ง 

๒.๒ มีส านักบริหารงานความ
เป็นเลิศดานวิทยาศาสตร์ศึกษา 
ในส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 
 
 
๒.๓ มีคณะกรรมการพัฒนา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย 
 
 
 
๒.๔ มีการจัดท าแผน 
พัฒนาคุณภาพกลุมโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ใน
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนใน
ลักษณะองค์รวม อยางนอย 
ปีละ ๑ ครั้ง 
 
๒.๕ จัดท าแผนงาน โครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของ
โรงเรียน โดยใชกระบวนการ
บริหารเชิงคุณภาพ ใชหลักการ
บริหารแบบมีสวนรวม 
ทุกฝุาย ไดแก อนุกรรมการ
ฝุายตาง ๆ ของกลุมโรงเรียน 
คณะกรรมการสาขาวิชาตาง ๆ 
กลุมบริหาร ๕ กลุมงาน
คณะกรรมการสถานศึกษา 
เครือขายผูปกครอง  
 
๒.๖ จัดการประชุมครูและ 
บุคลากรเป็นประจ า 
ทุกเดือน และจัดประชุมเพ่ือ
ติดตามวามกาวหนาในการ

ตามเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
ตามเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
ตามเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
ตามเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตามเป้าหมาย 
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ปฏิบัติงานตาง ๆ ตามค าสั่ง
โรงเรียนเป็นระยะ ๆ อยาง
สม่ าเสมอ 

ตัวช้ีวัด 3. 
ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

๓.๑ วางแผนและ
ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเนนคุณภาพ
ของผูเรียนรอบดานตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุมเปูาหมาย  
 
 
 
 
 
 
๓.๒ มีการจัดประชุม
พัฒนาหลักสูตรรวมกัน
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
ในแตละกลุมสาระ 
 

๓.๑ วางแผนและด าเนินงาน
พัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพ
ของผูเรียนรอบดานตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุมเปูาหมาย และด าเนินการ
อยางเป็นรูปธรรม ไดแก 
ความรวมมือของมหาวิทยาลัย
พ่ีเลี้ยง โดยมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 
 
๓.๒ มีการจัดประชุมพัฒนา
หลักสูตรรวมกันมากกวา  
๑ ครั้ง ตอภาคเรียนโดยการ
ประชุม Conference และการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ตามเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตามเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด 4. พัฒนาครู
และบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

๔.๑ ครูรอยละ ๙๐.๐๐  
มีการพัฒนาตนเองโดย
เฉลี่ยมากกวา ๑๘ 
ชั่วโมงตอคน/ภาคเรียน 
 
๔.๒ ครูรอยละ ๙๐.๐๐ 
ไดรับการพัฒนาตาม
โครงการพัฒนาบุคลากร 

๔.๑ ครูรอยละ ๑๐๐.๐๐  
มีการพัฒนาตนเองโดยเฉลี่ย
มากกวา ๑๘ ชั่วโมงตอคน/
ภาคเรียน 
 
๔.๒ ครูรอยละ ๑๐๐.๐๐ไดรับ
การพัฒนาตามโครงการพัฒนา
บุคลากรและไดรับการเลื่อน 
วิทยฐานะใหสูงขึ้น 

ตามเป้าหมาย 
 
 
 
 
ตามเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 5. 
จัดสภาพแวดล้อม  
ทางกายภาพ และ
สังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่าง 
มีคุณภาพ 

๕.๑ มีแผนผังการใช
อาคารและหองตาง ๆ 
รอยละ๙๐.๐๐ 
 
๕.๒ มีค าสั่งแตงตั้งผูดูแล
อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ ปีการศึกษา 
ละ ๑ ครั้ง 

๕.๑ มีแผนผังการใชอาคาร
และหองตาง ๆ รอยละ 
๑๐๐.๐๐ 
 
๕.๒ มีค าสั่งแตงตั้งผูดูแล
อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ ตามค าสั่งโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 
 
ตามเป้าหมาย 
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๕.๓ โครงการพัฒนา
อาคารสถานที่และ
สภาพแวดลอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัย ตรัง ที่ ๒/๒๕๖๔  
ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ 
 
๕.๓ โรงเรียนไดรับการพัฒนา
อาคารสถานที่และ
สภาพแวดลอมปรากฏตาม
รายงานโครงการ 
ดังนี้ 
1) งานปรับปรุงอาคารฝึกงาน 
SHOP 3 หลัง 
๒) งานปรับเปลี่ยนหลังคา
เมทัลชีท โรงจอดรถโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัยตรัง 
๓) งานปรับปรุงพื้น 
หนาหอประชุม 
4) งานปรับปรุงฟุตบาทภายใน
โรงเรียน 
5) งานปรับปรุงหลังคา Cover 
way 
6) โครงการทาสีอาคาร
ส านักงาน และหลังคาโรง
ฝึกงาน 
7)โครงการกอสรางโรงจอดรถ 
ขางอาคารศูนย์กีฬา 
๘) งานปรับปรุงถนนหนา
อาคารวิทยาศาสตร์ 
๙) งานปรับปรุงหองน้ า (ขาง 
shop และหลังโรงอาหาร) 
๑๐) งานจางเหมาตัดหญา
ประจ าเดือน 
๑๑) งานจางเหมาจัดสวนและ
ตกแตงตนไม 
๑๒) งานก าจัดปลวก 
๑๓) งานซอมแซม บ ารุงรักษา
อาคารสถานที่ 
 

 
 
 
ตามเป้าหมาย 
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๕.๔ โครงการปรับปรุง
พัฒนาอาคาร สถานที่  
ภูมิทัศน์ สภาพแวดลอม
และระบบสาธารณูปโภค 

๕.๔ โรงเรียนไดรับการ
ปรับปรุงพัฒนาอาคาร สถานที่ 
ภูมิทัศน์ สภาพแวดลอมและ
ระบบสาธารณูปโภคปรากฏ
ตามรายงานโครงการ 
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ภายในโรงเรียน 
1) งานปรับปรุงไฟสองสวาง
ภายในโรงเรียน (โครงการ
เตรียมความพรอมงาน TJ) 
2) งานปรับปรุงซอมแซมระบบ
ประปา และจัดซื้อสารเคมี
บ าบัดน้ า 
3) งานปรับปรุงระบบไฟฟูา 
และทอปะปาหองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 
๔) งานซอมบ ารุง
เครื่องปรับอากาศ 

ตามเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด 6.จัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู ้

๖.๑ ครูผูสอนรอยละ 
๙๐.๐๐  มีเครื่อง 
Notebook เพ่ือใชใน 
การเรียนการสอน 
 
 
๖.๒ ครูทุกกลุมสาระการ
เรียนรู  มีสื่อเทคโนโลยีที่
สนับสนุนการจัดการ
เรียนรู จ านวน 
ไมนอยกวา  ๓๐ 
รายการ 
 
 
 
 
 
 
 

๖.๑ ครูผูสอนรอยละ 
๑๐๐.๐๐  มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ Notebook และ
อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์อ่ืน ๆ
เพ่ือใชในการจัดเรียนการสอน 
 
๖.๒ ครูทุกกลุมสาระการ
เรียนรู  มีสื่อเทคโนโลยีที่
สนับสนุนการจัดการเรียนรู 
จ านวน ๓๘ รายการ 
ไดแก 
๑) สื่อ Interactive 
simulation ส าหรับการเรียน
การสอนฟิสิกส์ 
https://ophysics.com/em.
html 
๒) สื่อ Interactive 
simulation ส าหรับการเรียน
การสอนฟิสิกส์ 

สูงกว่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
สูงกว่าเป้าหมาย 
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https://phet.colorado.edu
/en/simulations/filter?subj
ects=physics&type=html&
sort=alpha&view=grid 
๓) สื่อ Interactive 
simulation ส าหรับการเรียน
การสอนฟิสิกส์ 
https://www.walter-
fendt.de/html5/phen/ 
๔) สื่อ application 
Phxphox ใชส าหรับการ
ทดลองวัดปริมาณทางฟิสิกส์ 
๕) สื่อ application Sound 
Analyzer ใชส าหรับการ
ทดลองวัดความถี่เสียง 
๖) โปรแกรมออนไลน์ 
www.tinkercad.com ใช
ส าหรับการทดลองเสมือน
วงจรไฟฟูา 
๗) Power point เรื่อง ไฟฟูา
สถิต, ไฟฟูากระแสตรง, ไฟฟูา
กระแสสลับ, คลื่น
แมเหล็กไฟฟูา, แมเหล็กไฟฟูา 
๘) หองเรียนออนไลน์ เรื่อง 
สมบัติเชิงกลของสสาร  
อุณหพลศาสตร์และคลื่นกล 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
๙) หองเรียนออนไลน์ เรื่อง 
แสงและฟิสิกส์ยุคใหม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

๑๐) บทเรียนออนไลน์  
กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร์ 
๑๑) เว็บไซต์ทางวิชาการ 
กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร์ 
๑๒) คลิปวิดีโอใน YouTube 
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กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร์ 
๑๓) Google Classroom 
กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร์ 
๑๔) สื่อในรูปแบบออนไลน์  
เว็บไซต์ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  
คลิปวิดีโอใน YouTube 
กลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพ 
๑๕) บทเรียนออนไลน์ 
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
๑๖) เว็บไซต์ทางวิชาการ 
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
๑๗) คลิปวิดีโอใน YouTube
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
๑๘) Google Classroom  
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
๑๙) สื่อในรูปแบบออนไลน์   
กลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๒๐) บทเรียนออนไลน์กลุม
สาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
๒๑) เว็บไซต์ทางวิชาการ 
กลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๒๒) คลิปวิดีโอใน YouTube 
กลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๒๓) Google Classroom  
กลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๒๔) สื่อในรูปแบบออนไลน์ 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
๒๕) บทเรียนออนไลน์ กลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย   
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๒๖) เว็บไซต์ทางวิชาการ 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
๒๗) คลิปวิดีโอใน YouTube
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
๒๘) Google Classroom  
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
๒๙) สื่อในรูปแบบออนไลน์ 
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา
และพลศึกษา 
๓๐) บทเรียนออนไลน์ 
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา
และพลศึกษา   
๓๑) เว็บไซต์ทางวิชาการ 
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา
และพลศึกษา  
๓๒) คลิปวิดีโอใน YouTube
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา
และพลศึกษา 
๓๓) Google Classroom  
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา
และพลศึกษา 
๓๔) สื่อการเรียนรูชุด
คอมพิวเตอร์และหุนยนต์ 
๓๕) Google Classroom  
กลุมสาระการเรียนรูการงาน 
อาชีพ 
๓๖) สื่อในรูปแบบออนไลน์   
บทเรียนออนไลน์,  เว็บไซต์
ทางวิชาการ, คลิปวิดีโอใน 
YouTube เกี่ยวกับการศึกษา
ตอในระดับอุดมศึกษา  
กลุมงานแนะแนว 
๓๗) สื่อวิดีโอ ภาพยนตร์ 
ภาษาอังกฤษ 
๓๘) เว็บไซต์ GLOBE 
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๖.๓ ครูแตละกลุมสาระ 
มีการสรางนวัตกรรม/
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู 
จ านวนไมนอยกวา   
๘ รายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖.๓ ครูแตละกลุมสาระ 
มีการสรางนวัตกรรม/
เทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู
จ านวน ๒๐ รายการ 
๑) Power point เรื่อง ไฟฟูา
สถิต, ไฟฟูากระแสตรง, ไฟฟูา
กระแสสลับ, คลื่น
แมเหล็กไฟฟูา, แมเหล็กไฟฟูา 
๒) หองเรียนออนไลน์ เรื่อง 
สมบัติเชิงกลของสสาร  
อุณหพลศาสตร์และคลื่นกล 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
๓) หองเรียนออนไลน์ เรื่อง 
แสงและฟิสิกส์ยุคใหม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

๔) หองเรียนออนไลน์รายวิชา
วิทยาศาสตร์ 
๕) หองเรียนออนไลน์ รายวิชา
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
๖) หองเรียนออนไลน์ รายวิชา 
หองเรียนออนไลน์ รายวิชา
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 
๗) หองเรียนออนไลน์ รายวิชา
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
๘) หองเรียนออนไลน์ รายวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 
๙) หองเรียนออนไลน์ รายวิชา
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
๑๐) หองเรียนออนไลน์ 
รายวิชาสังคมศึกษา 
๑๑) หองเรียนออนไลน์ 
รายวิชาการงานอาชีพ 
๑๒) หองเรียนออนไลน์ 
รายวิชาศิลปะ 
๑๓) หองเรียนออนไลน์ 
รายวิชาดนตรี 
๑๔) หองเรียนออนไลน์ 

สูงกว่าเป้าหมาย 
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๖.๔ โรงเรียนมีทะเบียน
แหลงเรียนรูทั้งภายใน
และภายนอก
สถานศึกษา  
ไมนอยกวา  ๒๐  แหลง 
ตอปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชานาฎศิลป 
๑๕) หองเรียนออนไลน์ 
รายวิชาสุขศึกษา 
๑๖) หองเรียนออนไลน์ 
รายวิชาพลศึกษา 
๑๗) สื่อ Power pointและ
เอกสารประกอบการเรียนใน
รายวิชาตาง ๆ 
๑๘) หองเรียนออนไลน์ 
รายวิชาพระพุทธศาสนา 
๑๙) หองเรียนออนไลน์  
รายวิชาประวัติศาสตร์ 
๒๐) หองเรียนออนไลน์
รายวิชาโครงงาน 
 
๖.๔ โรงเรียนมีทะเบียนแหลง
เรียนรูทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา จ านวน ๕๒ แหลง
ตอปีการศึกษา 
ไดแก 
๑) คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ วิทยาเขต ตรัง 
๒) มหาวิทยาลัยทักษิณ 
๓) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
๔) หาดราชมงคล อ.สิเกา 
๕) หาดคลองสน อ.สิเกา 
๖) เขาจมปุา บานน้ าราบ 
๗) ชุมชนบานบางสัก อ.กันตัง 
๘) โรงเรียนบานมดตะนอย 
๙) โรงเรียนบานนาเกลือ 
๑๐) สวนพฤกษศาสตร์ทุงคาย 
๑๑) อุทยานแหงชาติ 
หาดเจาไหม 
๑๒) สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
๑๓) โรงพยาบาลตรัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สูงกว่าเป้าหมาย 
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๑๔) โรงพยาบาลตรังรวม
แพทย์ 
๑๕) โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ 
๑๖) โรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ 
๑๗) โรงเรียนก าเนิดวิทย์ 
๑๘) โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน ในจังหวัดตรัง 
๑๙) หองสมุดโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย ตรัง 
๒๐) หองสมุดออนไลน์จากที่
อ่ืนๆ (เว็บไชต์) 
๒๑) ศูนย์ขยายพันธุ์พืช 
ที่ ๔ ตรัง 
๒๒) แหลงเรียนรูในชุมชน 
การศึกษาสภาพภูมิศาสตร์จาก
สถานที่ใกลเคียง เชน  
สวนพฤษศาสตร์ เป็นตน 
๒๓) หองสมุดกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ 
๒๔) ศูนย์ OTOP ตรัง 
๒๕) ศูนย์ศิลปะวิถี  
บานปากแจม   
๒๖) ทุงนาหมื่นศรี จ.ตรัง 
๒๗) พิพิธภัณฑ์บาน 
พระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ 
๒๘) มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ วิทยาเขตตรัง 
๒๙) แหลงเรียนรูภูมิปัญญา
ทองถิ่น หนังตะลุง มโนราห์ 
๓๐) เครือขายเพ่ือนครู กลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาตรัง กระบี่ 
๓๑) สวนสมเด็จพระศรี 
นครินทรา (เขาแปฺะชอย) 
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๓๒) สถานประกอบการ/
ผูประกอบการในชุมชน 
๓๓) อบต.บางรัก 
๓๔) หาดปากคลอง อ.สิเกา 
๓๕) แหลมตะเสะ  
อ.หาดส าราญ 
๓๖) โรงพยาบาลอาวลึก 
๓๗) โรงพยาบาลตะกั่วปุา 
๓๘) โรงพยาบาลกระบี่ 
๓๙) โรงพยาบาลเหนือคลอง 
๔๐) โรงพยาบาลองค์การ
บริหารสวนจังหวัดภูเก็ต 
๔๑) โรงพยาบาลพังงา 
๔๒) โรงพยาบาลวังวิเศษ 
๔๓) โรงพยาบาลนาโยง 
๔๔) โรงพยาบาลหวยยอด 
๔๕) โรงพยาบาลคลองทอม 
๔๖) โรงพยาบาลกันตัง 
๔๗) โรงพยาบาลคุระบุรี
ชัยพัฒน์ 
๔๘) โรงพยาบาลยานตาขาว 
๔๙) โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราช เวียงสระ 
๕๐) ชุมชนเมืองตรัง 
๕๑) วัดประสิทธิชัย (วัดทาจีน) 
๕๒) ถ้ าเขาชางหาย 

ตัวช้ีวัด 7.  
การมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
และการร่วม
รับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและ 
ได้มาตรฐาน 
(กลุ่มโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬา

๗.๑ โรงเรียนมีการ
ประกาศแตงตั้ง
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
๗.๒ โรงเรียนมีการ
ประกาศแตงตั้ง
คณะกรรมการเครือขาย
ผูปกครอง 
 

๗.๑ โรงเรียนไดประกาศ
แตงตั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ตามประกาศของโรงเรียน  
ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ 
 
๗.๒ โรงเรียนมีคณะกรรมการ
เครือขายผูปกครอง รวม
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา ตามประกาศลง
วันที่ 7 สิงหาคม ๒๕๖๓ 

ตามเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
ตามเป้าหมาย 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
ภรณราชวิทยาลัย) ๗.๓ โรงเรียนมีค าสั่งการ

ปฏิบัติราชการของคณะ
ครู บุคลากรทุกกลุมงาน
ทุกฝุาย 
 
๗.๔ โรงเรียนมีค าสั่ง
แตงตั้งครูที่ปรึกษา
ปฏิบัติหนาที่ตามระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๗.๕ โรงเรียนมีค าสั่ง
แตงตั้งครูเวรประจ า
สัปดาห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๗.๖ โรงเรียนมี
คณะกรรมการที่ปรึกษา
กลุมโรงเรียน 
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย รวม
สนับสนุนพัฒนาโรงเรียน 

๗.๓ โรงเรียนมีค าสั่งการปฏิบัติ
ราชการของคณะครู บุคลากร
ทุกกลุมงานทุกฝุาย  
 
 
๗.๔ โรงเรียนมีครูที่ปรึกษา
ปฏิบัติหนาที่ตามระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน ตามค าสั่ง
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ตรัง ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ค าสั่งที่ 
๕๕/๒๕๖๓ 
ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ค าสั่งที่ 
๑๗๑/๒๕๖๓ 
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 
๗.๕ โรงเรียนมีครูเวรประจ า
สัปดาห์ปฏิบัติหนาที่ตามค าสั่ง
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ตรัง  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ค าสั่งที่ 
๗๖/๒๕๖๓ 
ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ค าสั่งที่ 
๑๕๐/๒๕๖๓ 
ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ 
 
๗.๖ โรงเรียนมีคณะกรรมการ
พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย รวม
สนับสนุนพัฒนาโรงเรียนตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ 
มีนาคม ๒๕๖๒ 

ตามเป้าหมาย 
 
 
 
 
ตามเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตามเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตามเป้าหมาย 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
๗.๗ โรงเรียนไดรับการ
สนับสนุนความรวมมือ
จากมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง 
ในการจัดการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
จ านวนไมนอยกวา  
๕ รายการ 

๗.๗ โรงเรียนไดรับความ 
รวมมือสนับสนุนจาก 
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง  
ในการจัดการศึกษาจาก 
มหาวิทยาลัยสงขลา  
นครินทร์  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
จ านวน ๑๐ รายการ ดังนี้ 
๑) วิทยากรบรรยายในนาม
นักวิทยาศาสตร์ไทย ในงาน TJ 
2020 และเป็นการฟัง
บรรยายกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
๒) ที่ปรึกษาและรวมวางระบบ
เครือขาย Internet ใหกับ
โรงเรียนเพ่ือใชในงาน TJ 
2020 
๓) เป็นผูทรงคุณวุฒิในการให
ขอเสนอแนะในการท า
โครงงาน ของนักเรียนแตละ
สาขา ใชในงาน TJ 2020 
๔) ใหการสนับสนุนในฐาน
กิจกรรมตางๆในดานกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ กิจกรรม field 
trip ใชในงาน TJ 2020 
๕) เป็นคณะกรรมการในการ
คัดเลือกนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบสอง 
๖) เป็นที่ปรึกษาโครงงานของ
นักเรียนในการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
๗) เป็นผูทรงคุณวุฒิในการ
คัดเลือกและปรับปรุงขอสอบ
ทั้งกลางภาคและปลายภาค  
ของปีการศึกษา 2563 

ตามเป้าหมาย 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
๘) เป็นผูทรงคุณวุฒิในการ
ทบทวนหลักสูตรและปรับปรุง
แผนการจัดการเรียนรูฉบับยอ 
๙) เป็นผูทรงคุณวุฒิในการ
วิพากษ์โครงงาน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 
๑๐) เป็นวิทยากรด าเนิน
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ science 
activity งานประชุมวิชาการ 
TJ-SSF 2020 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับดีเลิศ 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
ตัวช้ีวัด 1. 
จัดการเรียนรู้ผ่าน
การคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน
ได้ 

๑.๑ ครูทุกกลุมสาระ
การเรียนรูจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู
ที่เนนการคิดและ
ปฏิบัติจริง มากกวา 
๒๕ รายวิชา 
ตอปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๑ ครูทุกกลุมสาระการเรียนรูจัดท า
แผนการจัดการเรียนรูที่เนนการคิดและ
ปฏิบัติจริง จ านวน ๑๗๒ รายวิชา  
ตอปีการศึกษา ไดแก 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จ านวน ๔๓ รายวิชา 
ว๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑ 
ว๒๑๑๐๓ เทคโนโลยีและวิทยาการ
ค านวณ ๑ 
ว๒๐๒๐๑ การสืบเสาะอยาง
วิทยาศาสตร์ 
ว๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๒ 
ว๒๐๒๐๒ เริ่มตนโครงงาน 
ว๒๐๒๐๖ การออกแบบและเทคโนโลยี      
ว๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๓ 
ว๒๐๒๐๓ โครงงาน ๑ 
ว๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์๔ 
ว๒๒๑๐๓ เทคโนโลยีและวิทยาการ
ค านวณ ๒ 
ว๒๐๒๐๔ โครงงาน ๒ 
ว๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๕ 
ว๒๓๑๐๓ เทคโนโลยีและวิทยาการ
ค านวณ ๓ 
ว๒๐๒๐๕ การสื่อสารและการน าเสนอ 
ว๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๖ 
ว๓๐๑๐๑ ฟิสิกส์พื้นฐาน 
ว๓๐๑๒๑ เคมีพ้ืนฐาน 
ว๓๐๑๔๑ พ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต 
ว๓๐๑๘๑ วิทยาการคอมพิวเตอร์
เบื้องตน 
ว๓๐๑๘๒ การออกแบบและพ้ืนฐานทาง
วิศวกรรมศาสตร์ 
ว๓๐๒๘๓ การสืบเสาะและธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสตร์ 
ว๓๐๑๖๑ ดาราศาสตร์พื้นฐาน 

สูงกว่าเป้าหมาย 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ว๓๐๑๖๒ โลกศาสตร์และภูมิศาสตร์ ๑ 
ว๓๐๒๐๑ กลศาสตร์ 
ว๓๐๒๒๑ สมบัติของสาร 
ว๓๐๒๔๑ พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ 
ว๓๐๒๘๔ สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ 
ว๓๐๒๘๕ ความคิดสรางสรรค์และ
นวัตกรรม ๑ 
ว๓๐๒๘๑ การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
ว๓๐๑๖๓ โลกศาสตร์และภูมิศาสตร์ ๒ 
ว๓๐๒๐๒ สมบัติเชิงกลของสาร 
อุณหพลศาสตร์และคลื่นกล 
ว๓๐๒๒๒ จลนศาสตร์เคมีและสมดุล
เคมี 
ว๓๐๒๔๒ กายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยาของพืช 
ว๓๐๒๘๗ โครงงานวิทยาศาสตร์ 
ว๓๐๒๘๒ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์ 
ว๓๐๒๐๓ ไฟฟูาและแมเหล็ก 
ว๓๐๒๒๓ อินทรีย์เคมีและสาร 
ชีวโมเลกุล 
ว๓๐๒๔๓ กายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยาของสัตว์ 
ว๓๐๒๘๗ โครงงานวิทยาศาสตร์ 
ว๓๐๒๐๔ แสงและฟิสิกส์ยุคใหม 
ว๓๐๒๒๔ เคมีเชิงความรอนและไฟฟูา
เคมี 
ว๓๐๒๔๔ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ว๓๐๒๘๖ ความคิดสรางสรรค์และ
นวัตกรรม ๒ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
จ านวน ๒๑ วิชา 
ค21101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1 
ค20201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 
ค2๒101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 
ค20203 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค23101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5 
ค20205 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 
ค30101 คณิตศาสตร์ 1  
ค30102 คณิตศาสตร์ 2 
ค30104 คณิตศาสตร์ 4 
ค30202 สถิติเบื้องตน  
ค30203 คอมบินาทอริกและความ
นาจะเป็นเบื้องตน 
ค21102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 
ค20202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 
ค22102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4 
ค20204 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 
ค23102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6 
ค20206 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 
ค30103 คณิตศาสตร์ 3 
ค30201 แคลคูลัสเบื้องตน 1 
ค30204 พีชคณิตเชิงเสนเบื้องตน 
ค30205 แคลคูลัสเบื้องตน 2 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
จ านวน ๒๘ วิชา 
อ21101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1  
อ22101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 
อ23101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 5 
อ20202 ภาษาอังกฤษรอบรู 
อ30101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 
อ30103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 
อ30202 ภาษาอังกฤษวิชาการ 2 
จ20201 ภาษาจีน 1 
จ20203 ภาษาจีน 3 
จ30203 ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 1 
จ30201 สนทนาภาษาจีน 1 
ญ20201 ภาษาญี่ปุุน1 
อ21102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 
อ22102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4 
อ20201 ภาษาอังกฤษฟังพูด 1 
อ23102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6 
อ20203 การเขียนภาษาอังกฤษเชิง
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สรางสรรค์ 
อ30102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 
อ30201 ภาษาอังกฤษวิชาการ 1 
อ30203 ภาษาอังกฤษวิชาการ 3 
จ20202 ภาษาจีน 2 
จ20203 ภาษาจีน 4 
จ30204 ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 2 
จ30202 สนทนาภาษาจีน 2 
ญ20202 ภาษาญี่ปุุน 2 
ญ30201 ภาษาญี่ปุุนขั้นตน 1 
ญ30202 ภาษาญี่ปุุนขั้นตน 2 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
จ านวน ๑๓ วิชา 
ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑  
(วรรณคดีวิจักษ์) 
ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓               
(หลักภาษาไทย ๑) 
ท๒๐๒๐๑ การเขียนเชิงวิชาการ 
ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕  
(หลักภาษาไทย ๒) 
ท๓๐๑๐๑ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ๑ 
ท๓๐๑๐๓ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ๒ 
ท ๓๐๑๐๕ หลักภาษาไทยใน
ชีวิตประจ าวัน 
ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒  
(วรรณคดีวิจักษ์) 
ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔  
(วรรณคดีวิจักษ์) 
ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖  
(วรรณคดีกับชีวิต) 
ท๓๐๑๐๒ วรรณวินิจ 
ท๓๐๑๐๔ วรรณคดีกับชีวิต 
ท๓๐๑๐๖ วรรณคดีกับชีวิต 
 

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม จ านวน ๓๙ วิชา 
ส21101 สังคมศึกษา 1 
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ส21102 พระพุทธศาสนา 1 
ส22103 ประวัติศาสตร์ 1 
ส21231 หนาที่พลเมือง 1 
ส22101 สังคมศึกษา 3 
ส22102 พระพุทธศาสนา 3 
ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 
ส22233 หนาที่พลเมือง 3 
ส23101 สังคมศึกษา 5 
ส23102 พระพุทธศาสนา 5 
ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 
ส23201 หนาที่พลเมือง 5 
ส30101 ศาสนศึกษาและหลักธรรมฯ 
ส30103 เศรษฐศาสตร์ 
ว30163 โลกศาสตร์และภูมิศาสตร์ 2 
ส30105 ประวัติศาสตร์โลก 
ส30109 ประวัติศาสตร์ไทย 2 
ส30110 มนุษย์และสิ่งแวดลอม 
ส302206 หนาที่พลเมือง 3 
ส21104 สังคมศึกษา 2 
ส21105 พระพุทธศาสนา 2 
ส22106 ประวัติศาสตร์ 2 
ส21232 หนาที่พลเมือง 1 
ส22104 สังคมศึกษา 4 
ส22105 พระพุทธศาสนา 4 
ส22106 ประวัติศาสตร์ 4 
ส22234 หนาที่พลเมือง 4 
ส23104 สังคมศึกษา 6 
ส23105 สังคมศึกษา 7 
ส23106 พระพุทธศาสนา 6 
ส23107 ประวัติศาสตร์ 6 
ส23236 หนาที่พลเมือง 6 
ส30102 หนาที่พลเมือง 
ว30162 โลกศาสตร์และภูมิศาสตร์ 1 
ส30104 ประวัติศาสตร์ไทย 1 
ส30202 การบูรณการความรู 1 
ส30106 ประวัติศาสตร์รวมสมัย 
ส30203 การบูรณการความรู 2 
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ส30207 หนาที่พลเมือง 4 
 

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
จ านวน ๑๘ วิชา 
พ ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา ๑ 
พ ๒๑๑๐๒ พลศึกษา ๑ 
พ ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา ๓ 
พ ๒๒๑๐๒ พลศึกษา ๓ 
พ ๒๓๑๐๑ สุขศึกษา ๕ 
พ ๒๓๑๐๒ พลศึกษา ๕ 
พ ๓๐๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ 
พ ๓๐๑๐๓ สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ 
พ ๓๐๑๐๕ สุขศึกษาและพลศึกษา ๕ 
พ ๒๑๑๐๓ สุขศึกษา ๒ 
พ ๒๑๑๐๔ พลศึกษา ๒ 
พ ๒๒๑๐๓ สุขศึกษา ๔ 
พ ๒๒๑๐๔ พลศึกษา ๔ 
พ ๒๓๑๐๓ สุขศึกษา ๖ 
พ ๒๓๑๐๔ พลศึกษา ๖ 
พ ๓๐๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ 
พ ๓๐๑๐๔ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔ 
พ ๓๐๑๐๖ สุขศึกษาและพลศึกษา ๖ 
 

กลุ่มสาระศิลปะ จ านวน ๑๕ วิชา 
ศ ๒๑๑๐๑ ทัศนศิลป ๑ 
ศ ๒๒๑๐๑ ดนตรี ๒ 
ศ ๒๓๑๐๑ นาฏศิลป ๓ 
ศ ๓๐๑๐๑ ทัศนศิลป 
ศ ๓๐๑๐๓ ดนตรีปฏิบัติ 
ศ ๓๐๑๐๕ นาฏศิลปเปรียบเทียบ 
ศ ๒๑๑๐๓ นาฏศิลป ๑ 
ศ ๒๑๑๐๒ ดนตรี ๒ 
ศ ๒๒๑๐๒ นาฏศิลป ๒ 
ศ ๒๒๑๐๓ ทัศนศิลป ๒ 
ศ ๒๓๑๐๑ ดนตรี ๓ 
ศ ๒๓๑๐๒ ทัศนศิลป ๓ 
ศ ๓๐๑๐๒ สังคีตนิยม 
ศ ๓๐๑๐๔ สุนทรียนาฏศิลป 
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๑.๒ รอยละ ๙๐.๐๐ 
ของครูทุกกลุมสาระ
การเรียนรูที่จัดการ
เรียนรูผานการคิดและ
ปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไป
ประยุกต์ใชใน
ชีวิตประจ าวันได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศ ๓๐๑๐๖ สุนทรียภาพทางทัศนศิลป 
 
กลุ่มสาระการงานอาชีพ  
จ านวน ๑๐ วิชา 
ง๒๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ ม.๑ 
ง22101 การงานอาชีพ ๒ ม.๒ 
ง๒๓๑๐๒  การงานอาชีพ ๓ ม.๓ 
ง30101  การงานอาชีพ ๑  ม.๖ 
ง3010๓ การงานอาชีพ ๒ ม.๖ 
ง20205 การท าอาหาร 
ง2020๖ การท าขนม 
ง2020๘ งานประดิษฐ์ 
ง๒๐๒๐๒ การปลูกพืช  
ว20206 การออกแบบและเทคโนโลยี 
 
๑.๒ รอยละ ๙๐.๐๐ ของครูทุกกลุม
สาระการเรียนรูที่จัดการเรียนรูผานการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใชในชีวิตประจ าวันได 
ดังนี้ 
๑) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ จ านวน ๒๒ คน 
 ไดแกรายวิชา 
ว๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑ 
ว๒๑๑๐๓ เทคโนโลยีและวิทยาการ
ค านวณ ๑ 
ว๒๐๒๐๑ การสืบเสาะอยางทยาศาสตร์ 
ว๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๒ 
ว๒๐๒๐๒ เริ่มตนโครงงาน 
ว๒๐๒๐๖ การออกแบบและเทคโนโลยี      
ว๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๓ 
ว๒๐๒๐๓ โครงงาน ๑ 
ว๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๔ 
ว๒๒๑๐๓ เทคโนโลยีและวิทยาการ
ค านวณ ๒ 
ว๒๐๒๐๔ โครงงาน ๒ 
ว๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สูงกว่าเป้าหมาย 
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ว๒๓๑๐๓ เทคโนโลยีและวิทยาการ
ค านวณ ๓ 
ว๒๐๒๐๕ การสื่อสารและการน าเสนอ 
ว๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๖ 
ว๓๐๑๐๑ ฟิสิกส์พื้นฐาน 
ว๓๐๑๒๑ เคมีพ้ืนฐาน 
ว๓๐๑๔๑ พ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต 
ว๓๐๑๘๑ วิทยาการคอมพิวเตอร์
เบื้องตน 
ว๓๐๑๘๒ การออกแบบและพ้ืนฐานทาง
วิศวกรรมศาสตร์ 
ว๓๐๒๘๓ การสืบเสาะและธรรมชาติ
ทางวิทยาศาสตร์ 
ว๓๐๑๖๑ ดาราศาสตร์พื้นฐาน 
ว๓๐๑๖๒ โลกศาสตร์และภูมิศาสตร์ ๑ 
ว๓๐๒๐๑ กลศาสตร์ 
ว๓๐๒๒๑ สมบัติของสาร 
ว๓๐๒๔๑ พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ 
ว๓๐๒๘๔ สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ 
ว๓๐๒๘๕ ความคิดสรางสรรค์และ
นวัตกรรม ๑ 
ว๓๐๒๘๑ การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
ว๓๐๑๖๓ โลกศาสตร์และภูมิศาสตร์ ๒ 
ว๓๐๒๐๒ สมบัติเชิงกลของสารอุณหพล
ศาสตร์และคลื่นกล 
ว๓๐๒๒๒ จลนศาสตร์เคมีและสมดุล
เคมี 
ว๓๐๒๔๒ กายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยาของพืช 
ว๓๐๒๘๗ โครงงานวิทยาศาสตร์ 
ว๓๐๒๘๒ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์ 
ว๓๐๒๐๓ ไฟฟูาและแมเหล็ก 
ว๓๐๒๒๓ อินทรีย์เคมีและสารชีว
โมเลกุล 
ว๓๐๒๔๓ กายวิภาคศาสตร์และ
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สรีรวิทยาของสัตว์ 
ว๓๐๒๘๗ โครงงานวิทยาศาสตร์ 
ว๓๐๒๐๔ แสงและฟิสิกส์ยุคใหม 
ว๓๐๒๒๔ เคมีเชิงความรอนและไฟฟูา
เคมี 
ว๓๐๒๔๔ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ว๓๐๒๘๖ ความคิดสรางสรรค์และ
นวัตกรรม ๒ 
๒) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
จ านวน ๑๑ คน 
ไดแกรายวิชา 
ค21101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1 
ค20201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 
ค2๒101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 
ค20203 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 
ค23101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5 
ค20205 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 
ค30101 คณิตศาสตร์ 1  
ค30102 คณิตศาสตร์ 2 
ค30104 คณิตศาสตร์ 4 
ค30202 สถิติเบื้องตน  
ค30203 คอมบินาทอริกและความ
นาจะเป็นเบื้องตน 
ค21102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 
ค20202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 
ค22102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4 
ค20204 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 
ค23102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6 
ค20206 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 
ค30103 คณิตศาสตร์ 3 
ค30201 แคลคูลัสเบื้องตน 1 
ค30204 พีชคณิตเชิงเสนเบื้องตน 
ค30205 แคลคูลัสเบื้องตน 2 
๓) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ จ านวน ๙ คน 
ไดแกรายวิชา 
อ21101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 
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อ22101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 
อ23101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 5 
อ20202 ภาษาอังกฤษรอบรู 
อ30101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 
อ30103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 
อ30202 ภาษาอังกฤษวิชาการ 2 
จ20201 ภาษาจีน 1 
จ20203 ภาษาจีน 3 
จ30203 ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 1 
จ30201 สนทนาภาษาจีน 1 
ญ20201 ภาษาญี่ปุุน1 
อ21102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 
อ22102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4 
อ20201 ภาษาอังกฤษฟังพูด 1 
อ23102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6 
อ20203 การเขียนภาษาอังกฤษเชิง
สรางสรรค์ 
อ30102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 
อ30201 ภาษาอังกฤษวิชาการ 1 
อ30203 ภาษาอังกฤษวิชาการ 3 
จ20202 ภาษาจีน 2 
จ20203 ภาษาจีน 4 
จ30204 ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 2 
จ30202 สนทนาภาษาจีน 2 
ญ20202 ภาษาญี่ปุุน 2 
ญ30201 ภาษาญี่ปุุนขั้นตน 1 
ญ30202 ภาษาญี่ปุุนขั้นตน 2 
๔) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
จ านวน ๕ คน 
ไดแกรายวิชา 
ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑          
(วรรณคดีวิจักษ์) 
ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓              
(หลักภาษาไทย ๑) 
ท๒๐๒๐๑ การเขียนเชิงวิชาการ 
ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๕              
(หลักภาษาไทย ๒) 
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ท๓๐๑๐๑ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ๑ 
ท๓๐๑๐๓ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ๒ 
ท ๓๐๑๐๕ หลักภาษาไทยใน
ชีวิตประจ าวัน 
ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒         
(วรรณคดีวิจักษ์) 
ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔          
(วรรณคดีวิจักษ์) 
ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖          
(วรรณคดีกับชีวิต) 
ท๓๐๑๐๒ วรรณวินิจ 
ท๓๐๑๐๔ วรรณคดีกับชีวิต 
ท๓๐๑๐๖ วรรณคดีกับชีวิต 
๕) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนาธรรม จ านวน ๗ คน 
ไดแกรายวิชา 
ส21101 สังคมศึกษา 1 
ส21102 พระพุทธศาสนา 1 
ส22103 ประวัติศาสตร์ 1 
ส21231 หนาที่พลเมือง 1 
ส22101 สังคมศึกษา 3 
ส22102 พระพุทธศาสนา 3 
ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 
ส22233 หนาที่พลเมือง 3 
ส23101 สังคมศึกษา 5 
ส23102 พระพุทธศาสนา 5 
ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 
ส23201 หนาที่พลเมือง 5 
ส30101 ศาสนศึกษาและหลักธรรมฯ 
ส30103 เศรษฐศาสตร์ 
ว30163 โลกศาสตร์และภูมิศาสตร์ 2 
ส30105 ประวัติศาสตร์โลก 
ส30109 ประวัติศาสตร์ไทย 2 
ส30110 มนุษย์และสิ่งแวดลอม 
ส302206 หนาที่พลเมือง 3 
ส21104 สังคมศึกษา 2 
ส21105 พระพุทธศาสนา 2 
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ส22106 ประวัติศาสตร์ 2 
ส21232 หนาที่พลเมือง 1 
ส22104 สังคมศึกษา 4 
ส22105 พระพุทธศาสนา 4 
ส22106 ประวัติศาสตร์ 4 
ส22234 หนาที่พลเมือง 4 
ส23104 สังคมศึกษา 6 
ส23105 สังคมศึกษา 7 
ส23106 พระพุทธศาสนา 6 
ส23107 ประวัติศาสตร์ 6 
ส23236 หนาที่พลเมือง 6 
ส30102 หนาที่พลเมือง 
ว30162 โลกศาสตร์และภูมิศาสตร์ 1 
ส30104 ประวัติศาสตร์ไทย 1 
ส30202 การบูรณการความรู 1 
ส30106 ประวัติศาสตร์รวมสมัย 
ส30203 การบูรณการความรู 2 
ส30207 หนาที่พลเมือง 4 
๖) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา จ านวน ๓ คน ไดแก
รายวิชา 
พ ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา ๑ 
พ ๒๑๑๐๒ พลศึกษา ๑ 
พ ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา ๓ 
พ ๒๒๑๐๒ พลศึกษา ๓ 
พ ๒๓๑๐๑ สุขศึกษา ๕ 
พ ๒๓๑๐๒ พลศึกษา ๕ 
พ ๓๐๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ 
พ ๓๐๑๐๓ สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ 
พ ๓๐๑๐๕ สุขศึกษาและพลศึกษา ๕ 
พ ๒๑๑๐๓ สุขศึกษา ๒ 
พ ๒๑๑๐๔ พลศึกษา ๒ 
พ ๒๒๑๐๓ สุขศึกษา ๔ 
พ ๒๒๑๐๔ พลศึกษา ๔ 
พ ๒๓๑๐๓ สุขศึกษา ๖ 
พ ๒๓๑๐๔ พลศึกษา ๖ 
พ ๓๐๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ 
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พ ๓๐๑๐๔ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔ 
พ ๓๐๑๐๖ สุขศึกษาและพลศึกษา ๖ 
๗) ครูกลุ่มสาระศิลปะ จ านวน ๓ คน 
ไดแกรายวิชา 
ศ ๒๑๑๐๑ ทัศนศิลป ๑ 
ศ ๒๒๑๐๑ ดนตรี ๒ 
ศ ๒๓๑๐๑ นาฏศิลป ๓ 
ศ ๓๐๑๐๑ ทัศนศิลป 
ศ ๓๐๑๐๓ ดนตรีปฏิบัติ 
ศ ๓๐๑๐๕ นาฏศิลปเปรียบเทียบ 
ศ ๒๑๑๐๓ นาฏศิลป ๑ 
ศ ๒๑๑๐๒ ดนตรี ๒ 
ศ ๒๒๑๐๒ นาฏศิลป ๒ 
ศ ๒๒๑๐๓ ทัศนศิลป ๒ 
ศ ๒๓๑๐๑ ดนตรี ๓ 
ศ ๒๓๑๐๒ ทัศนศิลป ๓ 
ศ ๓๐๑๐๒ สังคีตนิยม 
ศ ๓๐๑๐๔ สุนทรียนาฏศิลป 
ศ ๓๐๑๐๖ สุนทรียภาพทางทัศนศิลป 
๘) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ จ านวน ๔ คน 
ไดแกรายวิชา 
ง๒๑๑๐๑  
การงานอาชีพ ๑ ม.๑ 
ง22101  
การงานอาชีพ ๒ ม.๒ 
ง๒๓๑๐๒   
การงานอาชีพ ๓ ม.๓ 
ง30101  การงานอาชีพ ๑  ม.๖ 
ง3010๓ การงานอาชีพ ๒ ม.๖ 
ง20205 การท าอาหาร 
ง2020๖ การท าขนม 
ง2020๘ งานประดิษฐ์ 
ง๒๐๒๐๒ การปลูกพืช  
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๑.๓ โรงเรียนมี
กิจกรรม โครงการที่
สงเสริมและพัฒนา
ผูเรียนดานการคิดและ
การปฏิบัติจริง 
มากกวา ๑๒ โครงการ 

๑.๓ โรงเรียนมีกิจกรรม โครงการที่
สงเสริมและพัฒนาผูเรียนดานการคิด
และการปฏิบัติจริง จ านวน ๒๖  
โครงการ ดังนี้ 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
จ านวน ๑๑ โครงการ    
๑) โครงการสงเสริมความเป็นเลิศดาน
วิชาการแตละสาขาวิชา 
๒) โครงการสงเสริมการแขงขันทักษะ
ความสามารถทางวิชาการ ระดับภาค 
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
๓) โครงการสงเสริมนักเรียนเขาคาย
โอลิมปิกวิชการ สอวน. 
๔) โครงการฟิสิกส์สัประยุทธ์ 
๕) โครงการสรางนวัตกรรมโดยเนน
กระบวนการเรียนรู STEM Education  
๖) โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียน
ดานโครงงาน 
๗) โครงการสงเสริมนักเรียนน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการในเวทีระดับชาติและ
นานาชาติ 
๘) โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู
การเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดคน
และนักพัฒนานวัตกรรมสูสากล 
๙) โครงการสงเสริมความรวมมือดาน
วิชาการกับมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง  
๑๐) โครงการคายสงเสริมศักยภาพ
นักเรียนดานการน าเสนอดานการสื่อสาร
ดวยภาษาตางประเทศ 
๑๑) โครงการความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ตรัง กับหนวยงาน
ตางประเทศ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
จ านวน  3  โครงการ    
๑๒) Math On Tour 
๑๓) การพัฒนาศักยภาพนักเรียนสูการ

สูงกว่าเป้าหมาย 
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เป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดคน และ
นักพัฒนานวัตกรรมสูสากล   
กิจกรรม : สงเสริมโครงงานคณิตศาสตร์    
กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร์ 
๑๔) โครงการยกระดับคุณภาพผูเรียน
ตามอุดมการณ์และเปูาหมายกลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร์ 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร์  
กิจกรรม : สงเสริมและพัฒนา
อัจฉริยภาพดานคณิตศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
จ านวน  ๓  โครงการ 
๑๕) โครงการจัดท าขอสอบ
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๑ ส าหรับกลุมโรงเรียน 
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย (CB-
TEP) 
๑๖) โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
๑๗) โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
จ านวน ๑ โครงการ    
๑๘) โครงการแขงขันทักษะ
ความสามารถทางวิชาการระดับภูมิภาค/
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ                   
กลุมสาระการเรียนรู 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จ านวน ๑ 
โครงการ    
๑๙) โครงการแขงขันทักษะ
ความสามารถทางวิชาการระดับภูมิภาค/
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ กลุมสาระ 
การเรียนรูศิลปะ 
 
 



ห น้ า  | 162 

 

 รายงานผลการประเมินตนเอง | ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพ จ านวน ๑ โครงการ    
๒๐) โครงการแขงขันทักษะ
ความสามารถทางวิชาการระดับภูมิภาค/
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ กลุมสาระ 
การเรียนรูการงานอาชีพ 
โครงการจากฝ่าย/งานต่าง ๆ จ านวน 
๖ โครงการ 
๒๑) โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียน
ดานโครงงาน 
๒๒) โครงการสงเสริมความเป็นเลิศดาน
คอมพิวเตอร์ 
๒๓)  โครงการสงเสริมนักเรียนน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการในเวทีระดับชาติและ
นานาชาติ 
๒๔)  โครงการสงเสริมประชาธิปไตย 
๒๕)  โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียน
ดานโครงงานสูเวทีนานาชาติ 
๒๖)  โครงการจัดนิทรรศการและ
น าเสนอโครงงานนักเรียน 
(บางโครงการมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การจัดกิจกรรมตาม สถานการณ์การ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
covid-19) 

ตัวช้ีวัด 2. ใช้สื่อ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 

๒.๑ รอยละ ๙๐.๐๐ 
ของครูทุกกลุมสาระ
การเรียนรูทีใ่ชสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหลงเรียนรูที่เอ้ือ
ตอการเรียนรู 

๒.๑ รอยละ ๙๐.๐๐ 
ของครูทุกกลุมสาระการเรียนรูที่ใชสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่
เอ้ือตอการเรียนรู ไดแก 
๑. ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์ 
จ านวน ๒๒ คน 
๒. ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร์ 
จ านวน ๑๑ คน 
๓. ครูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ จ านวน ๙ คน 
๔. ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
จ านวน  ๕ คน 
๕. ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

สูงกว่าเป้าหมาย 
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ศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน ๗ คน 
๖. ครูกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและ 
พลศึกษา จ านวน ๓ คน 
๗. ครูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ จ านวน 
๓ คน 
๘. ครูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
จ านวน ๔ คน  
โดยใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู ในการ
จัดการเรียนรู ดังนี้ 
๑) หองสมุด  เชน หองสมุดโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง, 
หองสมุดออนไลน์จากที่อ่ืนๆ (เว็บไชต์) 
๒) สื่อในรูปแบบออนไลน์  เชน  
บทเรียนออนไลน์,  เว็บไซต์ทางวิชาการ, 
คลิปวิดีโอใน YouTube, Google 
Classroom  เป็นตน 
๓) สื่อเทคโนโลยี/นวัตกรรมที่ครูผูสอน
สรางข้ึนมาเอง 
เชน Power point เรื่อง ไฟฟูาสถิต, 
ไฟฟูากระแสตรง, ไฟฟูากระแสสลับ, 
คลื่นแมเหล็กไฟฟูา, แมเหล็กไฟฟูา 
หองเรียนออนไลน์ 
๔) แหลงเรียนรูในชุมชน/สถาน
ประกอบการ/องค์กรหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของ 
๕) สื่อเทคโนโลยีที่สนับสนุนการเรียนรู
กลุมสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เชน สื่อ Interactive simulation
ส าหรับการเรียนการสอนฟิสิกส์  
๖) โปรแกรมออนไลน์ 
www.tinkercad.com  
ใชส าหรับการทดลองเสมือนวงจรไฟฟูา 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
ตัวช้ีวัด 3. มีการ
บริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก 

๓.๑ รอยละ ๘๐.๐๐ 
ของครูทุกกลุมสาระ
การเรียนรูมีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

๓.๑ รอยละ ๙๐.๐๐ 
ของครูทุกกลุมสาระการมีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
ไดแก 
๑. ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์ 
จ านวน ๒๒ คน 
๒. ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร์ 
จ านวน ๑๑ คน 
๓. ครูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ จ านวน ๙ คน 
๔. ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
จ านวน  ๕ คน 
๕. ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน ๗ คน 
๖. ครูกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและ 
พลศึกษา จ านวน ๓ คน 
๗. ครูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ จ านวน 
๓ คน 
๘. ครูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
จ านวน ๔ คน  

สูงกว่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 4. 
ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ
และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

๔.๑ รอยละ ๘๕.๐๐ 
ของครูทุกกลุมสาระ
การเรียนรูตรวจสอบ
และประเมินผูเรียน
อยางเป็นระบบและน า
ผลมาพัฒนาผูเรียน 

๔.๑ รอยละ ๙๐.๐๐ ของครูทุกกลุม
สาระการตรวจสอบและประเมินผูเรียน
อยางเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา
ผูเรียน ไดแก 
๑. ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์ 
จ านวน ๒๒ คน 
๒. ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร์ 
จ านวน ๑๑ คน 
๓. ครูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ จ านวน ๙ คน 
๔. ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
จ านวน  ๕ คน 
๕. ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน ๗ คน 
๖. ครูกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและ 
พลศึกษา จ านวน ๓ คน 
 

สูงกว่าเป้าหมาย 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
๗. ครูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ จ านวน 
๓ คน 
๘. ครูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
จ านวน ๔ คน  

ตัวช้ีวัด 5. มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและ
ปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู ้

๕.๑ โรงเรียนมี
โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรูเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู จ านวน ๓ 
โครงการ 

๕.๑โรงเรียนมีโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู  จ านวน ๔3 โครงการ 
ดังนี้  
กลุ่มบริหารงานวิชาการ จ านวน ๑๐ 
โครงการ/กิจกรรม 
๑) โครงการความรวมมือกับ
มหาวิทยาลัย 
๒) โครงการความรวมมือกับโรงเรียนคู
พัฒนา ประเทศญี่ปุุน 
๓) กิจกรรมน าเสนอผลงานระหวางกลุม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย 
๔) โครงการโรงเรียนเครือขาย 
๕) โครงการความรวมมือกับสถาบัน 
KOSEN 
๖) การประชุมเชิงปฏิบัติการทาง
วิชาการกลุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
๗) การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรูฉบับยอ กลุม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย 
๘) การประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือก
และปรับปรุงขอสอบกลางภาคและ
ปลายภาคกลุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย 
๙) งานประชุมวิชาการ  
Thailand-Japan Student Science 
Fair 2020 (TJ-SSF 2020) 
๑๐) โครงการสงเสริม 
การเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในโรงเรียนระดับ

สูงกว่าเป้าหมาย 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
มัธยมศึกษา เพ่ือสงเสริมการเรียนรูและ
สรางแรงบันดาลใจในการเรียน
วิทยาศาสตร์แกนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษา (สทน) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จ านวน ๖ โครงการ/
กิจกรรม    
๑๑) โครงการน าเสนอผลงานระหวาง
กลุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย  
๑2)โครงการขยายผลองค์ความรูทาง
วิชาการและวิธีการจัดการเรียนรู 
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัด ไปยังโรงเรียน
เครือขาย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย ตรัง  
๑3)โครงการอบรมวิทยากรโรงเรียน
ศูนย์ขยายผลองค์ความรูทางวิชาการ
และวิธีการจัดการเรียนรู คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ใหกับกลุมโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เครือขายโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
๑4)โครงการความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ตรัง กับหนวยงาน
ตางประเทศ 
๑5)โครงการความรวมมือทางวิชาการ
การจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) ประเทศ
ไทย-สิงคโปร์ ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2  
๑6)โครงการทบทวนหลักสูตรและ
ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูฉบับยอ 
กลุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย ตามหลักสูตรโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์วิชาฟิสิกส์
และดาราศาสตร์  
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ตัวช้ีวัด เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
จ านวน  4  โครงการ/กิจกรรม    
๑7)การอบรมเชิงปฏิบัติการ การขยาย
ผลองค์ความรูทางวิชาการและวิธีการ
จัดการเรียนการสอน ไปยังโรงเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด 
สพฐ. ในจังหวัดตรัง เครือขายของ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย ตรัง 
๑8)การพัฒนาศักยภาพนักเรียนสูการ
เป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดคน และ
นักพัฒนานวัตกรรมสูสากล   
กิจกรรม : สงเสริมโครงงานคณิตศาสตร์    
กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร์  
(รวมกับอาจารย์สาขาคณิตศาสตร์และ
สถิติ คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต 
หาดใหญ จ.สงขลา) 
๑9)การอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบ
และจัดท าแบบทดสอบ เพื่อประเมิน
ศักยภาพนักเรียน ผูมีความสามารถ
พิเศษดานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ที่มีศักยภาพตามหลักสูตรกลุมโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
20)การพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรูเชิงรุก (Active Learning)  เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร์  ปี
การศึกษา 2563  (รวมกับส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
จ านวน  ๘  โครงการ/กิจกรรม 
2๑)กิจกรรมการมีสวนรวมในชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพ การจัดท าบทเรียน
ออนไลน์ วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
๑-๖  ศูนย์ภาษาอังกฤษ 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
22)กิจกรรม PLC การวางแผนการ
จัดท าบทเรียนออนไลน์ วิชา
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๓ (อ๒๒๑๐๑) ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
23)กิจกรรม PLC การพัฒนาผลสอบ 
CEFR ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
กลุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย 
24)กิจกรรม PLC การคัดเลือกและ
ปรับปรุงขอสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 
๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
25)กิจกรรม PLC การคัดเลือกและ
ปรับปรุงขอสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 
๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
26)กิจกรรม PLC การคัดเลือกและ
ปรับปรุงขอสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 
๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
27)กิจกรรม PLC การคัดเลือกและ
ปรับปรุงขอสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 
๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
28)กิจกรรม PLC การทบทวนหลักสูตร
และปรับปรุงแผนฉบับยอ ระดับชั้น ม.๒ 
29)กิจกรรม PLC ครูกลุมสาระ
ภาษาตางประเทศระดับชั้น ม.ปลาย 
รวมกับ ครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์  ดาน
การจัดการเรียนการสอน 
กลุ่มสาระภาษาไทย จ านวน ๕ 
โครงการ/กิจกรรม    
30)โครงการทบทวนและปรับปรุง
แผนการจัดการเรียนรูฉบับยอ 
31)โครงการคัดเลือกและปรับปรุง
ขอสอบส าหรับใชในการวัดผล
ประเมินผลกลางภาคและปลายภาค 
เพ่ือประเมินศักยภาพนักเรียน ผูมี
ความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ที่มีศักยภาพตาม
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ตัวช้ีวัด เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
หลักสูตรกลุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย 
32)โครงการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรกลุมโรงเรียน 
33)โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
รวมกับครูภาษาไทยโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ 
34)การพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรูเชิงรุก (Active Learning)  เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรัง กระบี่ 
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม จ านวน ๔ โครงการ/
กิจกรรม    
35)โครงการทบทวนและปรับปรุง
แผนการจัดการเรียนรูฉบับยอ 
36)โครงการคัดเลือกและปรับปรุง
ขอสอบส าหรับใชในการวัดผล
ประเมินผลกลางภาคและปลายภาค 
เพ่ือประเมินศักยภาพนักเรียน  
ผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ที่มีศักยภาพตาม
หลักสูตรกลุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย 
37)โครงการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรกลุมโรงเรียน 
38)โครงการการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กลุมสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม   
กลุ่มสาระสุขศึกษาและ 
พลศึกษา จ านวน ๒ โครงการ/
กิจกรรม    
39)โครงการทบทวนและปรับปรุง
แผนการจัดการเรียนรูฉบับยอ 
40)โครงการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรกลุมโรงเรียน 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จ านวน ๒ 
โครงการ/กิจกรรม    
41)โครงการทบทวนและปรับปรุง
แผนการจัดการเรียนรูฉบับยอ 
42)โครงการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรกลุมโรงเรียน 
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ จ านวน ๑ 
โครงการ/กิจกรรม    
43) กิจกรรมการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรูฉบับยอ วิชาการงานอาชีพ  
กลุม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย 
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 256๓ 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน  
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 
ตัวชี้วัดที่ 1 มีความสามารถในการอาน การเขียน  

การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
 

ตัวขี้วัดที่ 2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยางมี วิจารญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปัญหา 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม   
ตัวชี้วัดที่ 4 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ตัวชี้วัดที่ 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   
ตัวชี้วัดที่ 6 มีความรูทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ  
ตัวชี้วัดที่ ๗ คาเฉลี่ยของระดับคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

(O-NET) ทุกรายวิชาในแตละกลุมสาระ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   
 

ตัวชี้วัดที่ ๘ คาเฉลี่ยของระดับคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน
(O-NET) ในแตละกลุมสาระการเรียนรู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

 

ตัวชี้วัดที่ ๙ คาเฉลี่ยรอยละของผลการทดสอบภาษาอังกฤษนักเรียน แบบ CEFR  
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
ตัวชี้วัดที่ 1 มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
ตัวชี้วัดที่ 2 ความภูมิใจในทองถิ่นและความเป็นไทย   
ตัวชี้วัดที่ 3 การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย  
ตัวชี้วัดที่ 4 สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม   
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดีเลิศ 
ตัวชี้วัดที่ 1 มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
ตัวชี้วัดที่ 2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
ตัวชี้วัดที่ 3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุมเปูาหมาย 
 

ตัวชี้วัดที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
ตัวชี้วัดที่ 5 จัดสภาพแวดลอม ทางกายภาพ และสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมี

คุณภาพ  
 

ตัวชี้วัดที่ 6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการ
จัดการเรียนรู  

 

ตัวชี้วัดที่ 7 การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝุาย และการรวมรับผิดชอบตอผลการจัด
การศึกษาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน (กลุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย) 
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มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ดีเลิศ 
ตัวชี้วัดที่ 1 จัดการเรียนรูผานการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใชใน

ชีวิตประจ าวันได  
 

ตัวชี้วัดที่ 2 ใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู    
ตัวชี้วัดที่ 3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก   
ตัวชี้วัดที่ 4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผูเรียน  
ตัวชี้วัดที่ 5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู 
 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยรวม ดีเลิศ 
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สรุปมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
 

ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ ๒ มาตรฐานที่ ๓ มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา
โดยรวม 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
 
 
ผู้ประเมินคนที่ ๑ 
                                 

(นางสุวณี  อ่ึงวรากร) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

 
 
ผู้ประเมินคนที่ ๒ 
 

(นางแสงดาว เพ็ชร์พราว) 
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

 
 
ผู้ประเมินคนที่ ๓ 
 

(นางกานดา ก้าวสัมพันธ์) 
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 
 
ผู้ประเมินคนที่ ๔ 
 

(นายนพฤทธิ์ วงศ์ลักษณพันธ์) 
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล 

 

 

ผู้ประเมินคนที่ ๕ 
 

(นายพิฐิพงศ์  ยวงใย) 
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 

 
 



 


