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ค ำน ำ 

รายงานการประเมินตนเองประจำปีของ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  
ปีการศึกษา 2564 จัดทำขึ้นเพื่อรายงานคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ต่อหน่วยต้นสังกัด คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครอง และสาธารณชน 
เพื่อให้รับทราบผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2564 ในการบรรลุเป้าหมายที่กำหนด จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
และเพื่อการมีส่วนร่วม ในการกำหนดทิศทางของการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในปีการศึกษาต่อไป  
ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

ขอขอบคุณบุคลากรที่เกี ่ยวข้องที่ร่วมมือร่วมใจกันดำเนินงาน การจัดการศึกษาจนเกิดผลสำเร็จ 
อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ขอขอบคุณคณะทำงานที่จัดทำรายงานฉบับน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ และรายงาน
ฉบับน้ีจะเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างยั่งยืนต่อไป 

 
 
 

  (ดร.วันสว่าง  สิงห์ชัย) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

  วันที่  31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
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สารบัญ 

  หน้า 
คำนำ ก 
สารบัญ ข 
หนังสือให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ค 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 1 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 4 
 ข้อมูลทั่วไป 4 
 ข้อมูลบุคลการของสถานศึกษา 16 
 ข้อมูลนักเรียน 22 
 ข้อมูลอาคารสถานที่ 37 
 รายงานการประกันคุณภาพภายนอก 40 
ส่วนท่ี 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 45 
 ผลการประเมินคุณภาพภายใน 45 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 47 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 84 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 131 
ส่วนท่ี 3 สรุปผลการประเมินในภาพรวม 140 
  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 140 
  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 143 
  ความน้องการความช่วยเหลือ 143 
ภาคผนวก 144 
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หนังสือให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

 

 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้จัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื ้นฐานนั้น ข้าพเจ้าและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน ได้ศึกษารายละเอียด  
ของรายงานประจำปีแล้ว ปรากฏว่ามีความเหมาะสม สอดคล้อง กับผลการดำเนินงานของโรงเร ียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ข้าพเจ้าและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐ าน ประจำปี
การศึกษา 2564 จึงมีมติให้ความเห็นชอบรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย และให้ทางโรงเรียนได้นำผล
การประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ต่อไป 

 
 

 
 
         ............................................... 

  (ดร.ต่อพันธ์  ทันดร) 
                      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                      โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เชียงราย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 345 หมู่ 2  
ตำบลรอบเว ียง อำเภอเม ือง จังหว ัดเช ียงราย  รหัสไปรษณีย ์ 57000 โทรศัพท์ 053174551 -4 
https://www.pcccr.ac.th/ มีเน้ือที่ 149 ไร่ 2 งาน 86 ตารางวา จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ เปิดในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 714 คน บุคลการสายงานบริหารจำนวน 4 คน ครูประจำการ จำนวน 56 คน 
บุคลากรสนับสนุน จำนวน 48 คน มีเขตพื้นที่บริการ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงราย 
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ ดร.วันสว่าง สิงห์ชัย หมายเลขโทรศัพท์ 0966916091 

จากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 
ในภาพรวมผลการประเมินตนเอง อยู่ในระดับยอดเยี่ยม โดยได้ทำการสรุปผลการประเมินครอบคลุมมาตรฐาน 
ที่ 1-3 ตามประเด็นพิจารณา กระบวนการพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และโรงเรียน
ดำเนินการตามแผนและมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน พัฒนาตามบริบท
ของโรงเรียน สนองต่อนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมาย เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังโรงเรียน 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

จุดเด่น 
1.  มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคสำหรับนักเรียนซึ่งเป็น  

ผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเป็นหลักสูตรที่สนองตอบต่อความสามารถและ
ความต้องการของนักเรียนเป็นรายบุคคลซึ่งเกิดจากการร่วมมือของทั้ง 12 โรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณ 
ราชวิทยาลัย เป็นผู้ร่วมจัดทาหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์ คณาจารย์จากโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป็นผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาในการจัดทำหลักสูตร 

2.  ส่งเสริมให้นักเรียนสื่อสารได้อย่างน้อยสองภาษาเพิ่มเติมจากภาษาอังกฤษ ได้แก่ภาษาญี่ปุ่น  
และภาษาจีน 

3.  ส่งเสริมการสร้างผลงานทางวิชาการของนักเรียนไปสู่ระดับชาติ และนานาชาติ 
4.  มีการจัดทำโครงการที่พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในการส่งเสริมสู่การเป็นนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์

อย่างหลากหลาย เช่น โครงการยกระดับคุณภาพห้องเรียนห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการ
ส่งเสริม การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การศึกษาดูงาน ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ศาสนา 
ศิลปะวัฒนธรรม โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่มาตรฐานสากล โครงการคลินิกวิชาการ โครงการสอน
เสริมนอกเวลาราชการ โครงการหน่วยวิจัยอิเล็กทรอนิกส์และไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็นต้น 
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5.  มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับชาติ 
ทุกกลุ่มสาระที่มีการทดสอบและต่อเน่ืองมาโดยตลอด 

6.  นักเรียนสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันภายในหอพักได้อย่างมีความสุข นักเรียนช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันเป็นอย่างดีทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องโดยไม่มีการแบ่งแยกจังหวัดหรือสายชั้นหรือห้องเรียน 

7.  นักเรียนมีกิจกรรมจิตสาธารณะเพื่อสังคมทั้งกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นและนักเรียนจัดกิจกรรม
ด้วยตนเอง 

จุดควรพัฒนา 
1. ส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารให้มากขึ้น 
2. ยกระดับการส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น  

และนักพัฒนาเทียบมาตรฐานสากลในระดับเดียวกัน 
3. โรงเรียนตอบรับกิจกรรมจากหน่วยงานภายนอกให้น้อยลง โดยพิจารณากิจกรรมน้ันๆ ให้เหมาะสม 

กับหลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเพื่อเป็นประโยชน์กับนักเรียนได้มากที่สุด 
4. ควรส่งเสริมด้านผลการผลิตให้ผู้เรียนศึกษาต่อในด้านวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ให้มากขึ้น 
 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการเรียนการสอน 
 จุดเด่น  

1. สถานศึกษามีวิสัยทัศน์ พันธกิจ อุดมการณ์ เป้าหมาย และเป้าประสงค์ ที่กำหนดไว้ชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ นโยบายของรัฐบาล  
และต้นสังกัด ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  

2. สถานศึกษามีคุณภาพดีเด่นการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในการพัฒนานักเรียนให้เป็นไป 
ตามอุดการณ์และเป้าหมายของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  

3. พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
4. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี ่ยวชาญตรงตามความต้องการ พัฒนา  

สู่ความเป็นครูมืออาชีพ และได้รับการส่งเสริมให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
จุดควรพัฒนา 
1. ควรพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะสาระ  

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและการจัดการศึกษาพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ในทุกรายวิชา 
2. ควรส่งเสริมด้านผลผลิตให้ผู้เรียนศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ให้มากขึ้น 
3. ครูควรมีการพัฒนาด้านการวิจัยและนำผลวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน 
4. ครูควรนำเทคนิคการสอน สื่อการสอนที่หลากหลายและนำสื่อเทคโนโลยีต่างๆเข้ามามีบทบาท  

ในการเรียนการสอนให้มากขึ้น 
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
จุดเด่น 
1. ผู้สอนมีความมุ่งมั่น ในการพัฒนาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านการคิดการลงมือปฏิบัติ

โดยใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ที ่หลากหลายทั้งในทั้งห้องเรียนและนอกห้องเรียนและมีการประเมิน  
การจัดการเรียนรู้เพื่อนํามาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาในการจัดกระบวนการเรียนการสอนได้ 

2. ผู้สอนใช้สื่อเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดการเรียน 
การสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สถานศึกษายังมุ่งพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านสื่อ เทคโนโลยี  
เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 

3. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีแผนการจัดการเรียนการจัดการเรียนรู้ที ่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและ
แผนการจัดการเรียนการเรียนรู้ที่ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนเชิงบวก นำไปใช้
สอนช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีผลการเรียนดี สามารถเข้าแข่งขัน
ทางวิชาการระดับต่าง ๆ ได้รับเกียรติบัตร รางวัลจำนวนมาก 

4. ครูทุกคนได้รับการอบรมพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ทั้งเรื่องหลักสูตรสถานศึกษา และองค์ความรู้ใหม่
ในวิชาชีพ ส่งผลให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ครูผลิตสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน ส่งผลให้การจัดการเรียนรู ้เป ็นไปตามเป้าหมาย  
และมีคุณภาพ 

6. ครูมีการวางแผนการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง และหลากหลาย ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ที ่ดี เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เสนอการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นและตอนปลาย จะต้องมีผลการเรียนในรายวิชาที่สอนเฉลี่ยต้ังแต่ 3.50 ขึ้นไป ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
ของจำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาในแต่ละปี 

7. ครูมีวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
จุดควรพัฒนา 
1. ส่งเสริมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการ เน้นการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบโดยใช้

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นฐานในการสืบเสาะหาความรู้ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการทำงาน การเรียนรู้
และการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน 

2. ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างต่อเน่ือง 
3. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีองค์ความรู้ใหม่ในวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอและต่อเน่ือง 
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 ข้อมูลท่ัวไป 

 

 รหัสสถานศึกษา  : 1057120700 
ช่ือสถานศึกษา   : โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

 ช่ือภาษาอังกฤษ  : Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai 
ท่ีตั้ง   : 345 หมู่ 2 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  

 รหัสไปรษณีย์  : 57000 
โทรศัพท์  : 053-174-551-4 

 โทรสาร   :  053-174-555 
 Email   : pcc_cr@hotamil.com 
 เว็บไซต์   : www.pcccr.ac.th 
 Facebook  : https://www.facebook.com/Pcshscrofficial/ 
 พ้ืนท่ี    : 149 ไร่ 2 งาน 86 ตารางวา 
 ระดับท่ีเปิดสอน  : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 เขตพ้ืนท่ีบริการ  : เขตพื้นที่บริการ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัด 

เชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัด 
ลำปาง จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 ช่ือย่อภาษาไทย  :  จภ.ชร. 
 ช่ือย่อภาษาอังกฤษ : PCSHSCR 
 สีประจำโรงเรียน : น้ำเงิน – แสด 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นแคแสด 
คำขวัญ   : รักษ์ศักด์ิศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสารงานพระราชดำริ 
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 แผนท่ีโรงเรียน 
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 ประวัติโรงเรียน 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จ ุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย จัดต้ังขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2536 มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัติยราชนารี ที่ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 3 รอบ 
โดยกำหนดให้เป็นโรงเรียนที่มุ่งเน้นจัดการเรียนการสอน
ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม ให้แก่นักเรียนต้ังแต่เยาว์วัย เพื่อเตรียมบุคลากรไว้รองรับโครงการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อมของประเทศ รวมทั้งอบรมนักเรียนให้เป็นกุลบุตรและกุลสตรี ที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม 
จริยธรรม สามารถพึ่งตนเอง และทำประโยชน์ต่อสังคม 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการพัฒนาโรงเร ียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัยมาเป็นลำดับ จากปี พ.ศ. 2536 ถึง ปี พ.ศ. 2563 ดังน้ี 
 วันที่ 27 กรกฎาคม 2536 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการจัดตั ้งโรงเรียน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ 
ราชวิทยาลัย ขึ้น 4 โรงเรียน โดยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เป็นหน่ึงในโรงเรียน 
ที่ได้ประกาศจัดต้ังและต่อมามีประกาศจัดต้ังเพิ่มจนครบ 12 โรงเรียน ในปี พ.ศ. 2538 ในประกาศดังกล่าว
ให้โรงเรียนมีชื่อว่า “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี” 
 วันที่ 10 กันยายน 2536 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี พระราชทานพระอนุญาตให้ขนานนามโรงเรียนขึ้นใหม่ว่า “โรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย” และใช้นามภาษาอังกฤษว่า “Princess Chulabhorn College’s” และต่อมา 
ได้พระราชทานแผ่นศิลาฤกษ์และตราสัญลักษณ์โรงเรียน เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2539 และวันที่ 10 ตุลาคม 
2539 ตามลำดับ 
 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีการทำข้อตกลงระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เรื ่อง “ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน
นักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย” โดยทดลองจัดการศึกษา สำหร ับผู้มี
ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนจุฬาภรณ  
ราชวิทยาลัย จำนวนโรงเรียนละ 1 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 24 คน โดยหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอน การรับนักเรียน และการนสนับสนุนทรัพยากรห้องเรียนนี้ใช้รูปแบบเดียวกับของโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ จากการประเมินผลการดำเนินงาน พบว่า โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สามารถดำเนินการ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่ง ซึ่งผลการประเมินน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการทำให้เกิดการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคในระยะต่อมา 
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 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค โดยกำหนดให้มีภารกิจ ดังน้ี 
 1. เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยหลักสูตรเฉพาะสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในลักษณะโรงเรียนประจำ 
 2. เป็นโรงเรียนที่รับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษในพื้นที่บริการโดยเน้นการให้โอกาสนักเรียนผู้มี
ศักยภาพสูงด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ 
 3. เป็นโรงเรียนที่เน้นคุณภาพไม่เน้นปริมาณ 
 4. เป็นโรงเรียนต้นแบบของภูมิภาค 
 5. เป็นโรงเรียนทีต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ 
 วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัติยราชนารี พระราชทานพระอนุญาตให้ขนานนามโรงเรียนขึ้นใหม่ว่า “โรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
จุฬาภรณราชวิทยาลัย” และใช้นามภาษาอังกฤษว่า “Princess Chulabhorn Science High School” 
ต่อมาได้มีประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนที่ 72ง วันที่ 20 กันยายน 2561 
 วันที่ 5 มีนาคม 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติให้โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็น
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 
2553 เป็นงานประจำของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อกระจายโอกาสสำหรับนักเรียน  
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในภูมิภาค และเตรียมกำลังคนที่มีศักยภาพสูง
ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี ในการเพิ่มขีดความสามารถแข่งขัน 
ของประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบาย Thailand 4.0 และมติคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ได้เพิ่ม
ภารกิจของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อีกหน่ึงข้อ คือ “เป็นโรงเรียนที่เป็นศูนย์การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ศึกษาในส่วนภูมิภาคของประเทศไทย (Regional Science Education Hub) เพื่อให้บริการ
วิชาการ และยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี
ให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ในพื้นที่บริการ” 
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 เกียรติยศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

 

 

▪ รางวัลโรงเรียนพระราชทาน 
รางวัลสถานศึกษาขนาดกลาง ได้รับรางวัลพระราชทาน 3 คร้ัง ภายใน 10 ปี 
รางวัลโรงเรียนพระราชทาน สถานศึกษาขนาดกลาง ปีการศึกษา 2553 
รางวัลโรงเรียนพระราชทาน สถานศึกษาขนาดกลาง ปีการศึกษา 2557 
รางวัลโรงเรียนพระราชทาน สถานศึกษาขนาดกลาง ปีการศึกษา 2561 

 

▪ ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
ทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จากสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ปีการศึกษา 2561 

 

▪ รางวัลรองชนะเลิศโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนประเภท
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง จากศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 
สถาบันพระปกเกล้าจังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2561 

 

▪ องค์กรดีเด่นประเภทส่งเสริมคุณธรรมและช่วยเหลือสังคมอย่างดียิ่ง  
ปีการศึกษา 2562 โดยชมรมคนดีศรีเชียงราย 

 

▪ รางวัล IQA AWARD สถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม 
ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ปีการศึกษา 2562 โดยสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 
 

              | 9  
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 :  PCSHSCR 

 

▪ เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพระราชทาน / Zero Waste 
School" เราทำดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชันย์ เฉลิมพระเกียรติเน่ืองใน
วโรกาส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ปีการศึกษา 2562  
โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

 

▪ รางวัลห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น ขนาดกลาง ประจำปี 2562
ระดับประเทศ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

▪ รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง อันดับที่ 2 การประเมินโครงการ
โรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัย ไร้มลพิษ ประจำปีการศึกษา 2562 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่และใหญ่
พิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

 

 
▪ รางวัลระดับเหรียญเงิน ในการคัดสรรผลงานหน่ึงโรงเรียน หน่ึง
นวัตกรรม ประจำปี 2562 ระดับประเทศ เรื่อง Research School มุ่งสู่
สากล โดยค่านิยม PCSHSCR โดย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 

 

▪ รางวัลบัณณาสสมโภช (Princess Jubilee Award) ส่งเสริมกิจกรรม
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดีเด่น โดยโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำร่องการปฏิรูป
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563 

 

▪ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ดีเด่น ในการพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตาม
อุดมการณ์และค่าเป้าหมายของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ 
ราชวิทยาลัย สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ อันเป็นแบบอย่างที่ดี 
แก่โรงเรียนอื่นต่อไป ปีการศึกษา 2563 โดย กระทรวงศึกษาธิการ 
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▪ รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง ปีการศึกษา 2563  
โดยกรมอนามัย 

 

▪ ชนะเลิศเหรียญทองด้านนวัตกรรมฯ สถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา 
ขนาดกลาง โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพ
ผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ คร้ังที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563  
โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

 

▪ ชนะเลิศเหรียญทองด้านบริหารจัดการสถานศึกษา โรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดกลาง โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงาน          
ดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ คร้ังที่ 10 ประจำปีการศึกษา 
2563 โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

 

▪ รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การประกวดโครงการโรงเรียนสวย ภูมิทัศน์
สดใส ปลอดภัย ไร้มลพิษ ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเชียงราย 

 

▪ คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นลำดับที่ 1 ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย จากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563  
โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

 

▪ คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นลำดับที่ 1 ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย จากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563  
โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

 

 

▪ รางวัลหน่วยงานมีผลเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย (Function) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย 
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▪ เสนอผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการที่เป็นแบบอย่างได้ ในโครงการ
ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานกาณณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 
▪ หน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม “ระดับประเทศ” ประจำปี 2564  
รางวัลระดับเหรียญเงิน ด้านบริหารจัดการสถานศึกษา โดย สำนักงาน
เลขาธิการคุรุสภา 

 

▪ คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นลำดับที่ 1 กลุ่มโรงเรียน
ขนาดกลาง จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 
โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

 

▪ คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นลำดับที่ 1 ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย จากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 
โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

 

▪ สถานศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มศัยกภาพ ด้านการ
เรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนได้ 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ จากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 
2564 โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 

 

▪ สถานศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มศัยกภาพ ด้านการ
เรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนได้ 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ จากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 
2564 โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 
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 การบริหารจัดการแนวทางการจัดการศึกษา 

 

ปรัชญา   :  ปญฺญายตฺถํ วิปสฺสติ  “คนย่อมเห็นเน้ือความด้วยปัญญา” 
 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน :  แหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
 

อัตลักษณ์ของนักเรียน :  มภีูมิรู้  ภมูิธรรม  และภูมิฐาน 
 

ค่านิยมองค์กร  :  PCSHS 
 

P 
Professionality 
มืออาชีพ 

C 
Collaboration 
ประสานความร่วมมือ 

S 
Smart 
ความสง่างาม/ทันสมัย 

H 
Head Hand Health Heart 
บูรณาการสติปัญญา นำพาปฏิบัติ สมรรถนะแข็งแรง มีแรงบันดาลใจ 

S 
Sharing 
เอื้ออาทรแบ่งปัน 

 

   
 
 

  วิสัยทัศน์ (Vision)  

 
 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนที่พัฒนานักเรียนให้มีจิตใจ บุคลิกลักษณะ
อันพึงประสงค์ และมีคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ 
 
 



 
 

              | 13  
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 :  PCSHSCR 

 พันธกิจ (Mission) 

 
1. ปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา

หรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความเป็นผู้นำ 
2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมรักการเรียนรู้ การอ่าน การเขียน การค้นคว้า อย่างเป็นระบบ มีความรอบรู้ 

และบูรณาการความรู้ได้ 
3. สร้างจิตสำนึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความเข้าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติ  

มีความรักและความภูมิใจในชาติบ้านเมืองและท้องถิ่น เป็นพลเมืองดียึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

4. สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณี และภูมิปัญญาไทย ตลอดจน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ 

5. ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตมุ่งที่จะทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม มีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมต้องการตอบแทนบ้านเมืองตามความสามารถของตนอย่างต่อเน่ือง 

6. ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี รักการออกกำลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งทั้งกายและใจ 
7. จัดหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้งในระดับเดียวกัน

กับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ 
8. จัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณ

ของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นและนักพัฒนานวัตกรรมด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในระดับเดียวกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ 

9. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ 

10. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

11. พัฒนาระบบสนับสนุน การบริหารจัดการและภาคีเครือข่าย 
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  เป้าประสงค์/เป้าหมาย(Goal)   

 
1. เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา

หรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความเป็นผู้นำ 
2. เพื่อให้นักเรียนรักการเรียนรู้ การอ่าน การเขียน การค้นคว้า อย่างเป็นระบบ มีความรอบรู้ และ

บูรณาการความรู้ได้ 
3. เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความเข้าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์

ของชาติ มีความรักและความภูมิใจในชาติบ้านเมืองและท้องถิ่น เป็นพลเมืองดียึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

4. เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณี และภูมิปัญญา
ไทย ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ 

5. เพื่อให้นักเรียนมีจิตมุ่งที่จะทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ต้องการตอบแทนบ้านเมืองตามความสามารถของตนอย่างต่อเน่ือง 

6. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี รักการออกกำลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งทั้งกายและใจ  
7. เพื่อให้มีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้งในระดับ

เดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ 
8. เพื่อให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นและนักพัฒนานวัตกรรมด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับเดียวกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ 

9. เพื่อให้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ 

10. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

11. เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุน การบริหารจัดการและภาคีเครือข่าย 
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     ภารกิจของโรงเรียน 

 
 เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยหลักสูตรเฉพาะ สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในลักษณะโรงเรียน
ประจำ 
 เป็นโรงเรียนที่รับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษในพื้นที่บริการ โดยเน้นการให้
โอกาสนักเรียนผู้มีศักยภาพสูงด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่กระจายอยู่ในทุก
ภูมิภาคของประเทศ 
 เป็นโรงเรียนที่เน้นคุณภาพ ไม่เน้นปริมาณ 
 เป็นโรงเรียนต้นแบบของภูมิภาค 
 เป็นโรงเรียนที่ต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำ 
ของนานาชาติ 
 เป็นโรงเรียนที่เป็นศูนย์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ศึกษาในส่วนภูมิภาค (Regional 
Science Education Hub) เพื่อให้บริการวิชาการและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ในพื้นที่บริการ 

 
 
 
     กลยุทธ์ในการบริหารงาน 

 
กลยุทธ์ท่ี 1 เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
กลยุทธ์ท่ี 2 การพัฒนากระบวนการสรรหาและการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่การเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์นักคิดค้นและ

นักพัฒนานวัตกรรมสู่สากล 
กลยุทธ์ท่ี 4 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื ่อจัดการศึกษาสำหรับ

นักเรียนที่มีความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ท่ี 5 พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการและเครือข่ายความร่วมมือ 

ทางวิชาการ 
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 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

 ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา 

 
ดร.วันสว่าง สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน  

วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง  สถาบัน
 วิชาการป้องกันประเทศ 

โทรศัพท์ 096-6916091  e-mail : wansawang@pcccr.ac.th 
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนต้ังแต่วันที่ 28 มกราคม 2564   เป็นเวลา 1 ปี 4 เดือน 3 วัน 

ดร.สุพจน์ ทาวงศ์  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค 
โทรศัพท์ 081-7641474 e-mail : supote@pcccr.ac.th 
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนต้ังแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2562  เป็นเวลา 2 ปี 10 เดือน 16 วัน 

นางกนกพร วงศ์ชาลีกุล  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและกลุ่มบริหารงานบุคคล 
วุฒิการศึกษาสูงสุด วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอก สัตววิทยา 
โทรศัพท์ 081-0219306 e-mail : kanokporn@pcccr.ac.th 
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนต้ังแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2562  เป็นเวลา 2 ปี 10 เดือน 16 วัน 

นางสาวผุสดี สมณา  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและหอพัก 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอก การบริหารการศึกษา 
โทรศัพท์ 088-2527086 e-mail : pudsadee.ps@pcccr.ac.th 
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนต้ังแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2559  เป็นเวลา 6 ปี 4 วัน 

นายจีรศักดิ์ จันต๊ะ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอก บริหารการศึกษา 
โทรศัพท์ 088-1371966 e-mail : jeerasak@pcccr.ac.th 
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนต้ังแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2562  เป็นเวลา 2 ปี 10 เดือน 16 วัน 
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 จ านวนบุคลากร 
 
 

จ านวนบุคลากร จ าแนกตามหน้าท่ี 

ตารางแสดงจำนวนบุคลากร จำแนกตามหน้าที่ ปีการศึกษา 2562-2564 

บุคลากร ผู้บริหาร 
ครู

ประจำการ 
พนักงาน 
ราชการ 

ลูกจ้าง 
ประจำ 

ครูอัตรา
จ้าง 

ลูกจ้าง
ช่ัวคราว 

รวม 

ปีการศึกษา 2562 5 57 7 3 5 39 116 
ปีการศึกษา 2563 5 58 7 3 5 43 121 
ปีการศึกษา 2564 5 56 7 3 7 31 109 
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1

ผู้บริหาร ครูประจําการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว

แผนภูมิแสดงจ านวนบุคลากร จ าแนกตามหน้าที ่ปีการศึกษา 2562-2564

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปึการศึกษา 2564
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จ านวนบุคลากร จ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 

ตารางแสดงจำนวนบุคลากร จำแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด ปีการศึกษา 2562-2564 

ระดับการศึกษา 
จำนวนบุคลากร 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
ต่ำกว่าปริญญาตรี 4 4 4 
ปริญญาตรี 90 81 65 
ปริญญาโท 21 35 38 
ปริญญาเอก 1 1 2 

รวม 116 121 109 
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2

ตํ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

แผนภูมิแสดงจ านวนบุคลากร จ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 
ปีการศึกษา 2562-2564

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 :  PCSHSCR 

จ านวนบุคลากร จ าแนกตามหน้าท่ีและระดับการศึกษาสูงสุด 

ตารางแสดงจำนวนบุคลากร จำแนกตามหน้าที่และระดับการศึกษาสูงสุด ปีการศึกษา 2564 

บุคลากร 
เพศ วุฒิการศึกษาสูงสุด 

ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 
ผู้บริหาร 3 2 5 - - 3 2 5 
ครูประจำการ 21 35 56 - 23 33 - 56 
พนักงานราชการ - 7 7 - 7 - - 7 
ลูกจ้างประจำ 3 - 3 3 - - - 3 
ครูอัตราจ้าง 1 3 4 - 4 - - 4 
ครูต่างชาติ 2 1 3 - 2 1 - 3 
ลูกจ้างชั่วคราว 13 18 31 1 29 1 - 31 

รวม 43 66 109 4 65 38 2 109 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูบ้ริหาร ครูประจ าการ พนักงานราชการ ลกูจ้างประจ า ครูอตัราจ้าง ครูต่างชาติ ลกูจ้างชั่ วคราว

ต ่ากว่า ป.ตรี 0 0 0 3 0 0 1

ป.ตรี 0 23 7 0 4 2 29

ป.โท 3 33 0 0 0 1 1

ป.เอก 2 0 0 0 0 0 0

รวม 5 56 7 3 4 3 31
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แผนภูมิแสดงจ านวนบุคลากร จ าแนกตามหน้าทีแ่ละระดับการศึกษาสูงสุด 
ปีการศึกษา 2564
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 :  PCSHSCR 

จ านวนครูและบุคลากร จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ตารางแสดงจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และวิทยฐานะ  
ปีการศึกษา 2564 

สาขาวิชา 
จำนวน 
(คน) 

วิทยฐานะ 
ครูอัตรา

จ้าง คศ.4 คศ.3 คศ.2 คศ.1 
ครู

ผู้ช่วย 
1. บริหารการศึกษา 5 - 5 - - - - 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 9 - 4 5 - - - 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

19 - 9 6 2 - 2 

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 5 - 3 1 1 - - 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

7 - 5 2 - - - 

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 10 - 5 3 - 1 1 
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 3 - 1 1 - - 1 
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 3 - 1 1 1 - - 
9. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 3 - 2 1 - - - 

รวม 64 0 35 20 4 1 4 
(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ) 

 

 

บริหาร คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

ฯ
ภาษาไทย สังคมศึกษา ฯ

ภาษาต่างประ
เทศ

สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพ

คศ.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

คศ.3 5 4 9 3 5 5 1 1 2

คศ.2 0 5 6 1 2 3 1 1 1

คศ.1 0 0 2 1 0 0 0 1 0

ครูผู้ช่วย 0 0 0 0 0 1 0 0 0

ลูกจ้างช่ัวคราว 0 0 2 0 0 1 1 0 0

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

แผนภูมิแสดงจ านวนบุคลากร จ าแนกตามกลุ่มสาระและวิทยฐานะ
ปีการศึกษา 2564
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 :  PCSHSCR 

จ านวนครูท่ีสอนตรงตามวิชาเอก 

ตารางแสดงจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สอนตรงตามวิชาเอกและความถนัด ปีการศึกษา 2564 

สาขาวิชา 
จำนวน 
(คน) 

ครูท่ีสอนตรงตาม
วิชาเอก 

ครูท่ีสอนตรงตาม 
ความถนัด 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 9 9 100 - - 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

17 17 100 - - 

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 5 4 80 1 20 
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

7 7 100 - - 

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 9 9 100 - - 
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

2 2 100 - - 

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 3 2 67 1 33 
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 3 3 100 - - 

รวม 55 53 96.36 2 3.64 
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คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ

แผนภูมิแสดงจ านวนบุคลากรทีส่อนตรงตามวชิาเอกและความถนัด 
ปีการศึกษา 2564

สอนตรงตามวิชาเอก สอนตามความถนัด
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 :  PCSHSCR 

 ข้อมูลนักเรียน 

 จ านวนนักเรียน 

 

จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2564 

ตารางแสดงจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2564 

ระดับช้ันเรียน 
จำนวน

ห้องเรียน 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษปีที่ 1 4 44 52 96 
มัธยมศึกษปีที่ 2 4 38 58 96 
มัธยมศึกษปีที่ 3 4 36 56 92 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 16 118 166 284 
มัธยมศึกษปีที่ 4 6 58 85 143 
มัธยมศึกษปีที่ 5 6 57 87 144 
มัธยมศึกษปีที่ 6 6 49 94 143 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 24 164 266 430 

รวมท้ังหมด 30 282 432 714 
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แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนปีการศกึษา 2564

ชาย หญิง รวม



 
 

              | 23  
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 :  PCSHSCR 

จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2562 - 2564 

ตารางแสดงจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2562 - 2564 

ระดับช้ันเรียน 
จำนวนนักเรียน 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
มัธยมศึกษปีที่ 1 96 97 96 
มัธยมศึกษปีที่ 2 94 93 96 
มัธยมศึกษปีที่ 3 95 93 92 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 258 283 284 
มัธยมศึกษปีที่ 4 144 144 143 
มัธยมศึกษปีที่ 5 144 142 144 
มัธยมศึกษปีที่ 6 142 141 143 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 430 427 430 

รวมท้ังหมด 715 710 714 
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แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนปีการศกึษา 2562 - 2564

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564



 
 

              | 24  
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 :  PCSHSCR 

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 

ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ระดับช้ัน 
จำวน

นักเรียน 

ร้อยละของนักเรียนท่ีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป 
คณิ

ตศ
าส

ตร์
 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ฯ
 

ภา
ษา

ไท
ย 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ภา
ษา

ต่า
งป

ระ
เท

ศ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
 

ม.1 96 87.50 96.87 100 100 92.70 100 98.95 - 
ม.2 96 85.93 100 98.95 96.87 91.66 100 97.91 100 
ม.3 92 95.65 100 100 96.19 91.66 100 100 - 
ม.4 143 93.70 93.82 97.20 97.20 95.80 100 100 - 
ม.5 144 98.95 96.80 100 100 100 100 100 - 
ม.6 143 96.73 99.47 100 100 97.90 100 100 100 

เฉลี่ย 714 93.08 97.83 99.36 98.38 94.95 100 99.48 100 
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คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพ

แผนภูมิแสดงค่าร้อยละของนักเรยีนที่มผีลการเรยีนระดับ 3 ข้ึนไป 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี ่1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 :  PCSHSCR 

ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ระดับช้ัน 
จำวน

นักเรียน 

ร้อยละของนักเรียนท่ีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป 

คณิ
ตศ

าส
ตร์

 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ฯ
 

ภา
ษา

ไท
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สัง
คม

ศึก
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เท
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สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
 

ม.1 96 96.87 100 100 100 90.10 100 100 100 
ม.2 96 96.87 97.91 100 100 94.27 100 98.43 - 
ม.3 92 96.19 92 100 97.82 94.56 100 99.45 92 
ม.4 143 99.30 96.85 99.360 100 95.80 100 100 - 
ม.5 144 96.52 82.81 100 93.75 95.83 100 100 - 
ม.6 143 100 - 100 100 91.60 100 98.60 100 

เฉลี่ย 714 97.63 93.91 99.89 98.6 93.69 100 99.41 97.33 
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คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพ

แผนภูมิแสดงค่าร้อยละของนักเรยีนที่มผีลการเรยีนระดับ 3 ข้ึนไป 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี ่1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 :  PCSHSCR 

 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
ตารางแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์แยกตามระดับชั้น ม.1 – ม.6 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ระดับช้ัน 
จำนวน
นักเรียน 

ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ดีเยี่ยม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 96 100 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 96 100 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 92 100 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 143 100 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 144 100 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 143 100 - - - 

เฉลี่ย 714 100 - - - 
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มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 มัธยมศึกษาปีท่ี 6

แผนภูมิแสดงค่าร้อยละของนักเรยีนตามระดับคุณภาพคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
ระดับดีเย่ียม (3) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1-6

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 :  PCSHSCR 

ตารางแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์แยกตามระดับชั้น ม.1 – ม.6 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ระดับช้ัน 
จำนวน
นักเรียน 

ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ดีเยี่ยม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 96 100 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 96 100 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 92 100 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 143 100 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 144 100 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 143 100 - - - 

เฉลี่ย 714 100 - - - 
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มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 มัธยมศึกษาปีท่ี 6

แผนภูมิแสดงค่าร้อยละของนักเรยีนตามระดับคุณภาพคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
ระดับดีเย่ียม (3) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1-6

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 :  PCSHSCR 

 ผลการประเมินการอ่าน  คิด วิเคราะห์ และเขียน 

 
ตารางแสดงผลการประเมินการอ่าน  คิด วิเคราะห์ และเขียนแยกตามระดับชั้น ม.1 – ม.6 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ระดับช้ัน 
จำนวน
นักเรียน 

ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพผลการประเมินการอ่าน   
คิด วิเคราะห์ และเขียน 

ดีเยี่ยม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 96 100 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 96 100 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 92 100 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 143 100 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 144 100 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 143 100 - - - 
เฉลี่ย 714 100 - - - 
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มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 มัธยมศึกษาปีท่ี 6

แผนภูมิแสดงค่าร้อยละของนักเรยีนตามระดับคุณภาพการประเมนิการอ่าน คิด 
วิเคราะห์ และเขียน ระดับดีเย่ียม (3) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1-6

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 :  PCSHSCR 

ตารางแสดงผลการประเมินการอ่าน  คิด วิเคราะห์ และเขียนแยกตามระดับชั้น ม.1 – ม.6 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ระดับช้ัน 
จำนวน
นักเรียน 

ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพผลการประเมินการอ่าน   
คิด วิเคราะห์ และเขียน 

ดีเยี่ยม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 96 100 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 96 100 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 92 100 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 143 100 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 144 100 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 143 100 - - - 
เฉลี่ย 714 100 - - - 
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มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 มัธยมศึกษาปีท่ี 6

แผนภูมิแสดงค่าร้อยละของนักเรยีนตามระดับคุณภาพการประเมนิการอ่าน คิด 
วิเคราะห์ และเขียน ระดับดีเย่ียม (3) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1-6

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 :  PCSHSCR 

 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

 
ตารางแสดงผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนแยกตามระดับชั้น ม.1 – ม.6 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ระดับช้ัน 
จำนวน
นักเรียน 

ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพผลการประเมินสมรรถนะ
สำคัญของผู้เรียน 

ดีเยี่ยม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 96 100 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 96 100 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 92 100 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 143 100 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 144 100 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 143 100 - - - 

เฉลี่ย 714 100 - - - 
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มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 มัธยมศึกษาปีท่ี 6

แผนภูมิแสดงค่าร้อยละของนักเรยีนตามระดับคุณภาพการประเมนิสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน ระดับดีเย่ียม (3) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1-6

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564



 
 

              | 31  
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 :  PCSHSCR 

ตารางแสดงผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนแยกตามระดับชั้น ม.1 – ม.6 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ระดับช้ัน 
จำนวน
นักเรียน 

ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพผลการประเมินสมรรถนะ
สำคัญของผู้เรียน 

ดีเยี่ยม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 96 100 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 96 100 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 92 100 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 143 100 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 144 100 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 143 100 - - - 

เฉลี่ย 714 100 - - - 
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มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 มัธยมศึกษาปีท่ี 6

แผนภูมิแสดงค่าร้อยละของนักเรยีนตามระดับคุณภาพการประเมนิสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน ระดับดีเย่ียม (3) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1-6

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 :  PCSHSCR 

 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
ตารางแสดงผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแยกตามระดับชั้น ม.1 – ม.6 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ระดับช้ัน 
จำนวนนักเรียน

ท้ังหมด 

ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 96 100 - 100 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 96 100 - 100 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 92 100 - 100 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 143 100 - 100 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 144 100 - 100 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 143 100 - 100 - 

เฉลี่ย 714 100 - 100 - 
 
 

 ผลการส าเร็จการศึกษา 

 
ตารางแสดงร้อยละของนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 

ผู้สำเร็จการศึกษา 
จำนวนนักเรียน 

(คน) 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 

(คน) 
ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 92 92 100 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 143 143 100 

รวม 235 235 100 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 :  PCSHSCR 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O NET) 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 
 

ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

โรงเรียน สพม.เชียงราย สพฐ. ประเทศ 
ภาษาไทย 71.17 57.32 52.13 51.19 

ภาษาอังกฤษ 56.03 34.07 30.79 31.11 
คณิตศาสตร์ 67.07 21.89 24.75 24.47 
วิทยาศาสตร์ 50.79 33.96 31.67 31.45 

(จำนวนผู้เข้าสอบ 72 คน) 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพืน้ฐาน (O-NET) 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 ประจ าปีการศึกษา 2564

โรงเรียน สพม.เชียงราย สพฐ. ประเทศ
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 :  PCSHSCR 

ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

โรงเรียน สพม.เชียงราย สพฐ. ประเทศ 
ภาษาไทย 63.00 49.91 47.74 46.40 

สังคมศึกษาฯ 45.94 38.57 37.45 36.87 
ภาษาอังกฤษ 47.38 28.05 25.83 25.56 
คณิตศาสตร์ 44.07 23.21 21.83 21.28 
วิทยาศาสตร์ 41.15 30.23 29.04 28.65 

(จำนวนผู้เข้าสอบ 75 คน) 
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ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพืน้ฐาน (O-NET) 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6 ประจ าปีการศึกษา 2564

โรงเรียน สพม.เชียงราย สพฐ. ประเทศ
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 :  PCSHSCR 

การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 - 2564 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

ผลต่าง 
2563-2564 

ภาษาไทย 79.23 65.19 71.17 +5.98 
ภาษาอังกฤษ 63.83 76.67 56.03 -20.64 
คณิตศาสตร์ 78.19 70.80 67.07 -3.73 
วิทยาศาสตร์ 46.73 50.95 50.79 -0.16 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทยีบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพืน้ฐาน 
(O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 ประจ าปีการศึกษา 2564

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 :  PCSHSCR 

ตารงแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 - 2564 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

ผลต่าง 
2563-2564 

ภาษาไทย 61.87 66.04 63.00 -3.04 
สังคมศึกษาฯ 46.78 44.50 45.94 +1.44 
ภาษาอังกฤษ 47.17 48.01 47.38 -0.63 
คณิตศาสตร์ 54.04 56.56 44.07 -12.49 
วิทยาศาสตร์ 43.50 54.06 41.15 -12.91 
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ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทยีบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพืน้ฐาน 
(O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6 ประจ าปีการศึกษา 2564

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 :  PCSHSCR 

 ข้อมูลอาคารสถานท่ี 

 แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 

 
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

1. ห้องสมุดของโรงเรียน 
2. ห้องสมุดประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. ห้องเรียนสืบค้นของโรงเรียน 
4. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
5. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 
6. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
7. ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
8. ห้อง FabLab 
9. ห้องดนตรี 
10. ห้องนาฏศิลป์ 
11. ห้องศิลปะ 

1. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย 
6. มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
5. หอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ 
6. ศูนย์การเรียนรู้ อบจ.เชียงราย (Discovery Center) 
7. สิงห์ปาร์คเชียงราย 
8. สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าแม่ลาว 
9. เส้นทางถนนวิถีล้านนาพ่อขุน 
10. วัดที่สำคัญในจังหวัดเชียงราย 
12. ปางช้างกะเหร่ียงรวมมิตร 
11. ดอยอินทนนท์ 
12. อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร 
ฯลฯ 

 

 

 อาคารสถานท่ี 

 
 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มีเน้ือที่ 149 ไร่ 2 งาน 86 ตารางวา มีอาคารเรียน
และอาคารประกอบ ดังน้ี 
 

อาคารเรียน 

สถานท่ี ห้องเรียน 
ห้อง 

ปฏิบัติการ 
ห้อง

สำนักงาน 
ห้อง

ประชุม 
ห้องพักครู รวม 

1. อาคารเรียน 4 ชั้น 30 - - - 3 33 
2. อาคารเรียน 3 ชั้น - 12 - - 2 14 
3. อาคารเรียนรวม 2 - - 3 2 7 
4. อาคารอำนวยการ - - 9 2  11 
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อาคารประกอบ 

 สถานท่ี จำนวน 
1. อาคารกิจการนักเรียน 1  หลัง 
2. อาคารหอสมุด 1  หลัง 
3. หอพักนักเรียนชาย 4 หลัง 
4. หอพักนักเรียนหญิง 2 หลัง 
5. อาคารปฏิบัติการงานช่าง  1  หลัง 
6. อาคารปฏิบัติการคหกรรมและเกษตร 1  หลัง 
7. อาคารปฏิบัติการดนตรีนาฏศิลป์ 1  หลัง 
8. อาคารศิลปะ 1  หลัง 
9. หอประชุม 1  หลัง 
10. ศูนย์กีฬา 1 หลัง 
11. อาคารพยาบาล 1  หลัง 
12. สหกรณ์ร้านค้า 1  หลัง 
13. อาคารสมาคมผู้ปกครอง 1 หลัง 
14. โรงครัว 1  หลัง 
15. โรงน้ำดื่ม 1  หลัง 
16. โรงซักรีด 1  หลัง 
17. โรงเก็บอุปกรณ์ 1  หลัง 
18. ป้อมยาม 1  หลัง 
19. บ้านพักครู 10 หลัง 
20. บ้านพักภารโรง/คนงาน 6 หลัง 
21. แฟลตที่พักครู 1 หลัง 
22. โรงจอดรถ 4 หลัง 
23. โรงเก็บขยะ 1 หลัง 
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 สถานท่ี จำนวน 
24. ห้องน้ำ-ห้องส้วม 4 หลัง 
25. สนามฟุตบอล 1 สนาม 
26. สนามฟุตซอล 1 สนาม 
27. สนามเปตอง  2 สนาม 
28. สนามบาสเกตบอล 1 สนาม 
29. สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม 
30. สนามตะกร้อ 1 สนาม 
31. สนามแบดมินตัน 1 สนาม 
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 รายงานการประกันคุณภาพภายนอก 
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รายงานการประกันคุณภาพภายนอก : ผลการตรวจเยี่ยมภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 
(การตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์) 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ 
โรงเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ 

 
รหัสสถานศึกษา 1057120700 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ระดับการศึกษาที่เปิดสอน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 
 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
จุดเน้น : ผู้เรียนมีความสามารถด้านการวิจัย การประดิษฐ์และนวัตกรรม มีคุณธรรม จริยธรรม สืบสานงาน
พระราชดำริ 
นวัตกรรม (Innovation) : รูปแบบกระบวนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการวิจัย การประดิษฐ์และนวัตกรรม 
ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด 

✓ 1. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน 

✓ 2. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

✓ 3. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

✓ 4. มีการนำผลประเมินคุณภาพของผู้เรียนมาพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 

✓ 5. มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนบริหารและการจัดการ 
 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
จุดเน้น : กระบวนการบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษาที่เป็นระบบสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและ 
เป้าประสงค์ของโรงเรียน 
นวัตกรรม (Innovation) : กระบวนการสร้างค่านิยม PCSHSCR 
ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด 

✓ 1. มีการวางแผนการดำเนินการในแต่ละปีการศึกษา 

✓ 2. มีการนำแผนการดำเนินการไปใช้ดำเนินการ 

✓ 3. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผน 

✓ 4. มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาต่อไป 

✓ 5. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ  
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
จุดเน้น : กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด 
และปฏิบัติจริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะ 
แบบอย่างท่ีดี (Best Practice) : กระบวนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการวิจัย การประดิษฐ์และ
นวัตกรรม 
ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด 

✓ 1. ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา ทุกชั้นปี 

✓ 2. ครูทุกคนมีการนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

✓ 3. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

✓ 4. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างเป็นระบบ 

✓ 5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน 

 
มาตรฐานท่ี 4 ความเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
จุดเน้น : พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ  
ราชวิทยาลัย เชียงราย 
แบบอย่างท่ีดี (Best Practice) : การขับเคลื่อนการพัฒนา Professional skills และ Soft skills 
ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด 

✓ 1. มีการวางแผนการดำเนินการในแต่ละปีการศึกษา 

✓ 2. มีการนำแผนการดำเนินการไปใช้ดำเนินการ 

✓ 3. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผน 

✓ 4. มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาต่อไป 

✓ 5. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ  
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ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาคุณภาพด้านการบริหารและการจัดการ ได้บรรลุตามจุดเน้นที่กำหนดไว้ 

ด้วยการวางระบบการบริหารจัดการโดยกำหนดค่านิยม PSCHSCR ที่มุ ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักวิจัย  
นักประดิษฐ์และนักนวัตกรรม และทักษะด้านการสร้างสรรค์ จิตอาสา สุขภาพ รวมทั้งการบริการบริการ
สังคม และสืบสานงานพระราชดำริฯ เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาสถานศึกษาสู่ วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
เป้าประสงค์ พร้อมทั้งได้วางกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนได้อย่างชัดเจนและมีเป็นรูปธรรมในระดับคุณภาพดี
เยี่ยม นอกจากน้ีสถานศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และด้านความเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้ชัดเจน 
มีนวัตกรรมที่เป็นรูปแบบ และกระบวนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการวิจัย การประดิษฐ์และนวัตกรรม 
รวมถึงมีการขับเคลื่อน การพัฒนา Professional skills และ Soft skills ทำให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
บรรลุจุดเน้นไปพร้อมกัน โดยที่สถานศึกษาใช้ระบบบริหารจัดการและขับเคลื่อนการพัฒนาสถานศึกษา 
ตามค่านิยม PSCHSCR ทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน เช่น การนำนวัตกรรมและแบบอย่างที่ดี  
ของผู้เรียนเผยแพร่ในกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย และการนำนวัตกรรมส่งเข้าประกวด มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นแบบอย่าง  
ที่ดี มีรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. และรางวัลระดับนานาชาติ เป็นต้น ซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงถึงการยอมรับ  
ชื่นชมในงาน มีข้อคิดเห็นของบุคคลต่างๆ เช่น ครู ผู ้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ เป็นต้น นอกจากน้ี 
ควรนำนวัตกรรมของผู้เรียนไปเผยแพร่ให้เป็น ที่ประจักษ์ตามงานต่าง ๆ  เห็นได้จากการจัดแสดงผลงาน  
ทางวิชาการของหน่วยงานต้นสังกัด งานประกวดนวัตกรรมและงานวิจัยที่ร่วมกับมหาวิทยาลัย เป็นต้น  
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของสถานศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน และครูในสถานศึกษามีความสามารถ และทักษะ
การวิจัย การประดิษฐ์และนวัตกรรม รวมถึงการได้รับรางวัลระดับต่างๆ ที่ได้จากการประกวด เช่น รางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. รางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ เป็นต้น 

และในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีความต่อเนื่อง และยั่งยืน สถานศึกษาควรกำหนด
จุดเน้นของการพัฒนาคุณภาพแต่ละมาตรฐานให้มีความชัดเจน และปฏิบัติได้จริง วางแผนดำเนินการ  
อย่างต่อเน่ือง อย่างน้อย 3 ปีการศึกษา โดยใช้วิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือเป้าประสงค์ ความเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
ตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา และมีความสอดคล้องกัน เช่น พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศ 
ด้านวิทยาศาสตร์ และการสร้างนวัตกรรม พัฒนารูปแบบกระบวนการบริหารและการจัดการโดยใช้ค่านิยม 
PSCHSCR ที่ส่งเสริมการมีนวัตกรรมของผู้เรียน และครูผู ้สอน พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน  
แบบ Active Learning ที่เน้นการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาวิธีการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมศักยภาพ
การสร้างนวัตกรรมในสถานศึกษา เป็นต้น ทั้งน้ีสถานศึกษาให้มีการดำเนินการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน 
นวัตกรรม ที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์ เช่นการเปิดเวทีนำเสนอผลงาน นวัตกรรมในกลุ่ม
โรงเรียน การนำนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดในเวทีแข่งขันทางวิชาการ เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ความเป็นโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มีความโดดเด่น และเป็นสถานศึกษาชั้นนำด้านการจัด
การศึกษาที่มีช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาส่งเสริมให้ทุกคนเป็นนักวิจัย 
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นักประดิษฐ์และนักนวัตกรรมที่โดดเด่น มีผลงานในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ มีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประมินผลลัพธ์และผลกระทบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อแสดง
ถึงความสามารถในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในความเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย 
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 ผลการประเมินคุณภาพภายใน 

 ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวิยาศาสตร์จ ุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้กำหนดมารฐาน
การศึกษา และค่าเป้าหมายระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ทุกมาตรฐาน แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ดังตาราง 
 

ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 

มาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 
 1) มีความสามารถในการอ่าน การเขยีน การสื่อสาร และ

การคิดคำนวณ 
90 98.22 ยอดเยี่ยม 

 2) มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลีย่นความคิดเหน็ 
และแก้ปัญหา 

90 97.77 ยอดเยี่ยม 

 3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 90 97.62 ยอดเยี่ยม 
 4) มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
90 

95.55 
 

ยอดเยี่ยม 

 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 90 97.64 ยอดเยี่ยม 
 6) มีความรู้ ทักษะพืน้ฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 90 100 ยอดเยี่ยม 
 7) ทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ 

(อย่างน้อย 2 ภาษา) ในการสื่อสาร ได้แก่ ภาษา 
อังกฤษ และ/หรือภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น 

90 94.32 ยอดเยี่ยม 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 
 1) การมีคณุลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่

สถานศึกษากำหนด 
100 100 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
 2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเปน็ไทย 99 100 ยอดเยี่ยม 
 3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ

หลากหลาย 
99 100 ยอดเยี่ยม 

 4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 90 91.78 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทศัน์ และพนัธกิจที่สถานศึกษา

กำหนดชัดเจน 
95 100 ยอดเยี่ยม 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา 95 100 ยอดเยี่ยม 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน

ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
95 100 ยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครูและบคุลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 100 100 ยอดเยี่ยม 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมทีเ่อ้ือต่อการ

จัดการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ 
95 100 ยอดเยี่ยม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ้

95 100 ยอดเยี่ยม 

*2.7 มีการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธภิาพการดำเนินงาน 
ของกลุ่มงานตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 

100 100 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

98 98 ยอดเยี่ยม 

3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ 
ต่อการเรียนรู ้

98 98 ยอดเยี่ยม 

3.3 มีการบรหิารจัดการชัน้เรียนเชิงบวก 93 93 ยอดเยี่ยม 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้รยีนอย่างเป็นระบบและ      

นำผลมาพัฒนาผูเ้รียน 
93 93 ยอดเยี่ยม 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละให้ข้อมลูสะท้อนกลบัเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

93 93 ยอดเยี่ยม 

*3.6 นำข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ มุ่งสู่งานวิจัย
ในชั้นเรยีน 

93 93 ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 
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 ระดับคุณภาพ : ยอดเย่ียม 
 

นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เป็นผู้มีความสามารถในการอ่าน  
การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ ตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีทักษะการสื่อสารและการใ ช้
เทคโนโลยี และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้โรงเรียนมีการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนและการนำเสนอได้ท ุกคน 
นักเรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนแนวทางแก้ปัญหา โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศประกอบการ
ติดสินใจได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ทั้งน้ีนักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ ้น โดยผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ของนักเรียน และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET) ตลอดจนผลการประเมิน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด 
 

 กระบวนการพัฒนา 
 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างเป็นระบบ  
ให้ผู ้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่สำคัญตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร  
พร้อมทั้งส่งเสริมพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต เจตคติและพฤติกรรมเชิงบวก มีความเชื่อมั่นและแก้ปัญหาโดยการ
คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และเป็นผู้ที่ให้เกียรติตนเองและผู้อื่น  
มีความกล้าแสดงกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย ่าง 
มีความสุข มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม และคุณลักษณะ  
ที่พึงประสงค์ มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย สามารยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความต่าง  
และหลากหลาย ตลอดจนมีจิตสังคมและจิตสาธารณะ 

โรงเรียนได้ดำเนินการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ  
โดยการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ดำเนินการในรูปแบบความร่วมมือของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ตามนโยบายสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ให้มีการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง โดยมีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การ
มหาชน) เป็นหน่วยงานที่ช่วยเหลือในการจัดทำหลักสูตร และประกาศใช้ในกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
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ราชวิทยาลัย เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ  
ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา และพัฒนาผู ้เร ียนที่ม ีความสามารถทางด้าน คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังได้พัฒนาผู้เรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน ในแต่ละระดับชั้น โดยจัดทำหน่วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัด  
การเรียนการสอนในรายวิชาอาเซียนศึกษา การสนับสนุนให้ครูได้พัฒนาตนเองในการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา เน้นการสร้าง
องค์ความรู้ ทักษะการคิด วิเคราะห์ให้แก่ผู้เรียน พร้อมกับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยใช้
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที ่หลากหลาย ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา การจัดการเรียนรู้แบบลงมือ
ปฏิบัติ (Active Learning) การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน การเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบของชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการ
ภาระงาน ชิ้นงาน ตามนโนบายขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  
 

 ผลการด าเนินงาน 
 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
ในปีการศึกษา 2564 ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน แสดงผลการประเมินดังตาราง 

 
ตารางแสดงผลการประเมินด้านคุณภาพของผู้เรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชยีงราย  

ปีการศึกษา 2564 
มาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 
 1) มีความสามารถในการอ่าน การเขยีน การสื่อสาร และ

การคิดคำนวณ 
90 98.22 ยอดเยี่ยม 

 2) มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลีย่นความคิดเหน็ 
และแก้ปัญหา 

90 100 ยอดเยี่ยม 

 3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 90 100 ยอดเยี่ยม 
 4) มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
90 100 ยอดเยี่ยม 

 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 90 97.72 ยอดเยี่ยม 
 6) มีความรู้ ทักษะพืน้ฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 90 100 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
 7) ทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ 

(อย่างน้อย 2 ภาษา) ในการสื่อสาร ได้แก่ ภาษา 
อังกฤษ และ/หรือภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น 

90 
เกรดวิชา

ภาษาต่างประเท
ศ 

ยอดเยี่ยม 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 99.25  ยอดเย่ียม 
 1) การมีคณุลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่

สถานศึกษากำหนด 
100 100 ยอดเยี่ยม 

 2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเปน็ไทย 90 100 ยอดเยี่ยม 
 3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ

หลากหลาย 
90 100 ยอดเยี่ยม 

 4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 90 95.44 ยอดเยี่ยม 

 
จากตาราง พบว่า คุณภาพของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  
โดยผลการประเมินด้านด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ พบว่านักเรียนมีความรู้ สามารถอ่าน เขียน สื่อสาร 

และคิดคำนวณได้เหมาะสมตามเป้าหมายของโรงเรียน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ  อย่างเหมาะสม  โดยนักเรียนได้เรียนรู้ 
ผ่านกิจกรรมรายวิชา เช่น วิชาสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะและธรรมชาติวิทยาศาสตร์ วิชาความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ รวมทั้งกิจกรรมค่ายวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ต่าง ๆ เช่น ค่ายคอมพิวเตอร์ ค่ายค่ายโครงงานคอมพิวเตอร์ ค่ายกระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ 
Inquiry ค่าย Design Thinking and Science Communication ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัย 1 Reading and 
Searching Skills” ค่ายพัฒนากระบวนการคิดโดยกิจกรรมคณิตศาสตร์ ค่ายพัฒนาทักษะเวทคณิต  
ค่ายส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาไทยสู่ความเป็นเลิศ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 
นำไปสู ่การสร้างนวัตกรรม ตลอดจนการส ่งเสริมการทำงานเป ็นทีมร่วมกับผู ้อ ื ่นได ้อย ่างเหมาะสม  
มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ทั้งในด้าน
การเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงานอย่างสร้างสรรค์ ทั้งนี้ทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
ตามหลักสูตรเป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด และมีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับประเทศ นักเรียนมีทักษะพื้นฐานทางอาชีพ ตลอดจนมีเจตคติที่ดี
ต่อการประกอบอาชีพในอนาคต และมีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ ้นไป ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับ ยอดเยี่ยม 

ผลการประเมินด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ นักเรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม 
เคารพในกฎกติกา มีค่านิยม และจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม  
อันดีของสังคม ภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย 
และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย มีเหตุมีผลและยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
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สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ตลอดจนสามารถดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย และ
สุขภาพทางใจให้เข้มแข็ง ป้องกันและหลีกหนีจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก ไม่เพิกเฉยต่อการกระทำสิ่ง  
ไม่ถูกต้อง และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ในภาพรวมอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 

 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

1) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรส่ือสำร และกำรคิดค ำนวณ  
 

โรงเรียนได้มีการกำหนดชั่วโมงในการพัฒนาทักษะด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ
ภาษาไทยในทุกภาคเรียน โดยได้บูรณาการในชั่วโมงการจัดการเรียนรู้ของครูผู ้สอน และนอกเวลาเรียน  
โดยให้ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 –6 อ่านหนังสือที่ตนสนใจในชั่วโมงการจัดการเรียนรู้ แล้วนำเสนอ
สาระสำคัญแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมชั้นเรียน และเสวนากับครูผู้สอน อีกทั้งยังศึกษายังแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน เช่น ห้องสมุดโรงเรียน และหนังสือของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระที่นักเรียนสามารถ
เข้ามาใช้บริการในการอ่าน และยืมกลับไปเพื่ออ่านนอกเวลาได้ แล้วเขียนบันทึกลงในสมุดบันทึกการอ่านด้วย
ลายมือตนเอง มีการตรวจประเมินโดยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและครูผู ้รับผิดชอบ กำหนดให้
นักเรียนต้องเสวนาเรื่องที่อ่านกับครู ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
โดยให้นักเรียนเสวนาหนังสือผ่านระบบออนไลน์ โดยทำการอัดคลิปแนบการเสวนาดังกล่าว นอกจากน้ีงาน
ห้องสมุดของโรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ได้แก่ กิจกรรมสุดยอดนักอา่น 
กิจกรรมปิดเทอมเปิดตำรา กิจกรรม "เด็กวิทย์ ฉลาดคิด ฉลาดเขียน" กิจกรรม "สัปดาห์ห้องสมุด" กิจกรรม 
Be My Valentine กิจกรรม Make a Wish กิจกรรม Read me! e-Book เป็นต้น ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทย ตามเกณฑ์ระดับคุณภาพที่กำหนดไว้ 

 

ตารางแสดงผลการประเมินความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารภาษาไทย ปีการศึกษา 2564 

ระดับช้ัน 
ร้อยละของผู้เรียนท่ีอ่าน เขียน และเสวนาหนังสือ 

ครบจำนวน 50 เล่ม เม่ือเรียนจบช่วงช้ัน 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 100 
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การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาทักษะทางการพูด 
อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียน โดยการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีการบูรณา
การพัฒนาทักษะทางการพูด อ่าน และ เขียน เช่น กิจกรรมการจับคู่สนทนา และการใช้บทบาทสมมุติในการ
ฝึกพูดภาษาอังกฤษ การตอบคำถามจากแบบฝึกหัด และเขียนเรียงความแบบสั้นเพื่อฝึกทักษะการเขียน
ตลอดจน การนำเสนอหน้าชั้นเรียนซึ่งทำให้นักเรียนได้ฝึกการอ่านและพูดซึ่งปรากฏในรายวิชาภาษาอังกฤษ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 นอกจากน้ีแล้วครูเจ้าของภาษา (English Native Speaker) ยังได้จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เสริมทักษะเหล่าน้ีอย่างหลากหลายอีกด้วย เช่น ครูผู้สอนที่เป็นเจ้าของภาษา (English 
Native Speaker) ได้จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้เป็น
อย่างดี 
 

  
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 

 
การพัฒนาความสามารถในการคิดคำนวณ โรงเรียนพัฒนาความสามารถในการคิดคำนวณของผู้เรียน 

โดยกำหนดในรายวิชาพื้นฐานสำหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยเน้นให้ผู้เรียนทำแบบฝึกทักษะ 
การอธิบายปากเปล่า จากการคิดคำนวณตามเนื้อหาสาระของแต่ละระดับชั้น มีการจัดโครงการที่ส่งเสริม
ความสามารถด้านการคิดคำนวณตามศักยภาพของผู้เรียน จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะเวทคณิต กิจกรรม
ค่าย GIFTED MATH ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้หลักสูตรพิเศษ ภายใต้ความร่วมมือกับภาควิชา
คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ 
ทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และกลุ ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร์ได้จ ัดท ำเอกสาร
ประกอบการเรียนรู้ที ่มีเนื ้อหาเพิ่มเติมจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
ฉบับปรับปรุง 2560 โดยรวบรวมเน้ือหาจากการทดสอบทางสถาบันต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเทคนิคในการคิดคำนวณที่ซับซ้อนและหลากหลายให้ผู้เรียนได้เกิดความคิดรวบ
ยอดมากขึ้น มีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดกิจกรรมในช่วงเวลาหลังเลิกเรียน เพื่อเป็นการ
พัฒนาและแก้ปัญหาการคิดคำนวณของนักเรียนที่ไม่คล ่องในทุกระดับชั้น จัดกิจกรรมทักษะการคิด  
กับโครงงานวิทยาศาสตร์ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น 
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กิจกรรมค่ายส่งเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์ 

 
ตารางแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  

ปีการศึกษา 
จำนวนนักเรียน

ท้ังหมด 
ร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับดี (3) ข้ึนไป  

ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ เฉลี่ย 
2562 715 99.51 93.17 86.59 93.09 
2563 710 99.38 93.64 85.23 92.75 
2564 714 99.63 94.32 95.36 96.44 
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ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์

แผนภูมิแสดงค่าร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564
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ตารางแสดงผลการประเมินการอ่าน และเขียน ปีการศึกษา 2564 

ระดับช้ัน 
จำนวน
นักเรียน 

ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ดีเยี่ยม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 96 100 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 96 100 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 92 100 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 143 100 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 144 100 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 143 100 - - - 

เฉลี่ย 714 100 - - - 
 

 
 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย วิชาภาษาต่างประเทศ และวิชาคณิตศาสตร์  
อยู่ในระดับดี (3) ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 96.44 และผู้เรียนมีความสามารถด้านการอ่าน และเขียน ปีการศึกษา 
2564 อย ู ่ในระดับดีเยี ่ยม คิดเป็นร้อยละ 100 เม ื ่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน สรุปได้ว ่า ผ ู ้ เร ียนมี
ความสามารถด้านการอ่าน การเขียน และคิดคำนวณ คิดเป็นร้อยละ 98.22 สูงกว่าค่าเป้าหมาย อยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม  
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มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 มัธยมศึกษาปีท่ี 6

แผนภูมิแสดงค่าร้อยละของนักเรยีนตามระดับคุณภาพประเมนิการอ่าน และเขียน 
ระดับดีเย่ียม (3) ปีการศึกษา 2564
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2)  มีควำมสำมำรถในกำรคิด วิ เครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย

แลกเปล่ียนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ 

โรงเรียนได้ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาให้แก่นักเรียน ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาสัมมนา 
ทางวิทยาศาสตร์ วิชาการสืบเสาะและธรรมชาติวิทยาศาสตร์ วิชาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และ
รายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ และจัดให้มีการบูรณาการในทุกรายวิชา ซึ่งมีผลการประเมินดังต่อไปน้ี 
 
ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับดี (3) ขึ้นไป ปีการศึกษา 2564 

รายวิชา จำนวนนักเรียนท้ังหมด 
ร้อยละของนักเรียน 

ท่ีได้ระดับดี (3) ข้ึนไป 
วิชาสัมมนาทางวิทยาศาสตร์   143 97.09 
การสืบเสาะและธรรมชาติวิทยาศาสตร์   143 86.01 
วิชาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม   143 89.26 
วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ 192 100 

เฉลี่ย 95.54 
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วิชาสัมมนาทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะและธรรมชาติวิทยาศาสตร์  วิชาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์

แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน ร้อยละของนักเรียนที่มผีลการเรยีนระดับดี (3) 
ข้ึนไป ปีการศึกษา 2564
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ตารางแสดงผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนแยกตามระดับชั้น ม.1 – ม.6 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ระดับช้ัน 
จำนวน
นักเรียน 

ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ดีเยี่ยม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 96 100 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 96 100 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 92 100 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 143 100 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 144 100 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 143 100 - - - 

เฉลี่ย 714 100 - - - 
 

 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินร้อยละของนักเรียน ด้านการคิด วิเคราะห์ และเขียน 
ผลการประเมินระดับดีขึ้นไป ระหว่างปีการศึกษา 2562-2564 

 

ปีการศึกษา ร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับดีข้ึนไป 
2562 100 
2563 100 
2564 100 
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มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 มัธยมศึกษาปีท่ี 6

แผนภูมิแสดงค่าร้อยละของนักเรยีนตามระดับคุณภาพประเมนิการอ่าน คิด วิเคราะห์
และเขียน ระดับดีเย่ียม (3) ปีการศึกษา 2564
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ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะและธรรมชาติวิทยาศาสตร์  
วิชาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับดี (3) ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
95.54 และผู้เรียนมีความสามารถด้านการอ่าน และเขียน ปีการศึกษา 2564 อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็น 
ร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน สรุปได้ว่า ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา คิดเป็นร้อยละ 97.77 สูงกว่าค่าเป้าหมาย  
อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 

  
 
 

3) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 

โรงเรียนได้ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาเทคโนโลยีและ
วิทยาการคำนวณ 1,2,3  วิชาออกแบบเทคโนโลยี วิชาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และรายวิชา
โครงงาน ซึ่งพบว่านักเรียนร้อยละ 100 มีผลงานหรือชิ้นงานและสามารถนำเสนอผลงานของตนเองในงาน
Science fair และ Innovation fair โดยมีผลการประเมินดังต่อไปน้ี 
 

ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับดี (3) ขึ้นไป  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2564 

รายวิชา จำนวนนักเรียนท้ังหมด 
ร้อยละของนักเรียน 

ท่ีได้ระดับดี (3) ข้ึนไป 
เทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ 1 96 90.62 
เทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ 2 96 100 
เทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ 3 92 93.47 
ออกแบบเทคโนโลยี 96 100 
โครงงาน 192 100 

เฉลี่ย 96.82 
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ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับดี (3) ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2564 

รายวิชา จำนวนนักเรียนท้ังหมด 
ร้อยละของนักเรียน 

ท่ีได้ระดับดี (3) ข้ึนไป 
วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 143 100 
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 143 99.30 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 144 98.60 
โครงงาน 144 94.44 
การออกแบบเชิงวิศวกรรม 143 100 
นวัตกรรม1 143 97.22 
นวตกรรม2 143 99.30 

เฉลี่ย 98.41 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทคโนโลยีและวิทยาการ
คํานวณ 1

เทคโนโลยีและวิทยาการ
คํานวณ 2

เทคโนโลยีและวิทยาการ
คํานวณ 3

ออกแบบเทคโนโลยี โครงงาน

ค่าร้อยละ 90.62 100 93.47 100 100

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับดี (3) ข้ึนไป 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2564
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ผลงานนักเรียนด้านโครงงานนวัตกรรม 
การเข้าแข่งขันโครงงานระดับนานาชาติ ในโครงการ The 8th International Young Inventors 

Awards (IYIA) 2021 รูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที ่ 26 – 29 พฤศจิกายน 2564 จัดโดย Indonesian 
Invention and Innovation Promotion Association (INNOPA) นักเรียนได้รับรางวัล Gold Medal 
 

 

 

 
 
การแข่งขันโครงงานระดับนานาชาติ International Sustainability Invention, Innovation and Design 
Showcase (ISIIDS2022) รูปแบบออนไลน์ วันที่ 22 มีนาคม 2565 จัดโดย University Teknologi Mara 
ประเทศ Malaysia 
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การแข่งขันโครงงานระดับนานาชาติ International Elementz Fair  ครั้งที่ 23 รูปแบบออนไลน์ จัดโดย 

Anderson Serangoon Junior College สิงคโปร์ วันที่ 19 เมษายน 2565 นักเรียนได้รับรางวัล Bronze Award 

 

 

 
 
 

ผลงานนักเรียนด้านโครงงานนวัตกรรม >> 
https://1th.co/go7gV7gV7gV 
 

 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการสร้างนวัตกรรมระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้น อยู่ในระดับดี (3) ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 96.82 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อยู่ในระดับดี (3) ขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ 98.41 ส่งผลให้ผู ้เรียนมีความสามารถในการทำโครงงาน ออกแบบพัฒนานวัตกรรม และ
นำเสนอผลงานทั้งในเวทีระดับประเทศและระดับนานาชาติ เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน สรุปได้ว่า ผู้เรียน
มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม คิดเป็นร้อยละ 97.62 สูงกว่าค่าเป้าหมาย อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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4) มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 

ผู้เรียนมีความเข้าใจในระบบและวิธีการใช้เทคโนโลยีและมีทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลายและน่าเชื่อถือได้อย่างเหมาะสม รู้จักการเลือกใช้ Social Media ให้เกิดประโยชน์ทั้งกับ
ตนเองและสังคม ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถค้นคว้าหาข้อมูลโดยใช้สื่อเทคโนโลยีรูปแบบต่าง ๆ ได้
อย่างคล่องแคล่ว เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างถูกวิธีและคุ้มค่าสามารถนำเสนอข้อมูลและหรือผลง าน 
โดยใช้สื่อเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม สร้างผลงานโดยใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยในการประมวลผลข้อมูลได้ถูกต้อง
ทำได้หลายวิธี และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้คำแนะนำชี้แนะแก่ผู้อื่นได้ ทำงานกลุ่ม แสดงความคิดเห็น
และการยอมรับฟังความคิดของผู้อื่น รวมทั้งสามารถนำเสนอผลงานโดยการใช้สื่อเทคโนโลยีตามความเหมาะสม 
 

ตารางแสดงร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับดี (3) ขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2564 

รายวิชา จำนวนนักเรียนท้ังหมด 
ร้อยละของนักเรียน 

ท่ีได้ระดับดี (3) ข้ึนไป 
เทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ 1 96 90.62 
เทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ 2 96 100 
เทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ 3 92 93.47 
วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 143 100 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 144 98.60 
เทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ 1 96 90.62 

เฉลี่ย 95.55 
 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ 1 เทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ 
2 เทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ 3 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์ อยู่ในระดับดี (3) ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 95.55 ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีได้
เป็นอย่างดี และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้โรงเรียนมีการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนและการนำเสนอได้ท ุกคน  
เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน สรุปได้ว่า ผู้เรียนมีความสามารถในการใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การสื่อสาร สูงกว่าค่าเป้าหมาย อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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5) มีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 

สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ตามศักยภาพ
ของผู้เรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที ่เหมาะสมกับผู้เรียน  
มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของผู้ เรียนให้อยู่ในสังคมอย่าง
มีความสุขได้ มีโครงการ/  กิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียน อาทิเช่น  

1. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการแบบกลุ่มสนใจ C.S.G 
3. โครงการยกผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ ต้น - ปลาย (O-Net) 
4. การสอนแบบเจาะลึก G.In 
5. กิจกรรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ 
6. กิจกรรมค่ายวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
7. กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ 
8. กจิกรรมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ 
9. กิจกรรมฟังบรรยายพิเศษทั้งด้านวิชาการ และ ทักษะชีวิตของนักเรียน 
10. ความร่วมมือกับโรงเรียน Yishun Innova Junior College ประเทศสิงคโปร์ ณ โรงเรียน

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ ราชวิทยาลัย เชียงราย 
11. ความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ

เทคโนโลยี (PCSHSCR-TGUSHS Collaboration Program 2022) 
12. ความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ

เทคโนโลยี กับสถาบัน Toyota KOSEN Institute of National Colleges of Technology 
 

  
กิจกรรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ 
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นอกจากน้ียังมีกิจกรรมท่ี่ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเอง  ได้แก่ 
1. การนำเสนอผลงานวิชาการ Symposium ร่วมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของประเทศ

ญี่ปุ่น  รวมทั้งนำนักเรียนร่วมแข่งขันโครงงานทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ  
2. กิจกรรม “Innovation Fair” 

 

  
การนำเสนอผลงานวิชาการ Symposium 

 
ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับดี (3) ขึ้นไป ปีการศึกษา 2564 

ระดับช้ัน 
จำวน

นักเรียน 

ร้อยละของนักเรียนท่ีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป 

คณิ
ตศ

าส
ตร์

 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ฯ
 

ภา
ษา

ไท
ย 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ภา
ษา

ต่า
งป

ระ
เท

ศ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
 

ม.1 96 92.19 98.44 100.00 100.00 91.4 100 99.475 100 
ม.2 96 91.40 98.96 99.48 98.44 92.965 100 98.17 100 
ม.3 92 95.92 96.00 100.00 97.01 93.11 100 99.725 92 
ม.4 143 96.50 95.34 98.28 98.60 95.8 100 100 0 
ม.5 144 97.74 89.81 100.00 96.88 97.915 100 100 0 
ม.6 143 98.37 99.47 100.00 100.00 94.75 100 99.3 100 

เฉลี่ย 714 95.36 95.87 99.63 98.49 94.32 100 99.45 98 
เฉลี่ยรวม 97.64 
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ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร้อยละของนักเรียนที่ผลการเรียนระดับดี (3) ขึ้นไป  
ปีการศึกษา 2562-2564 

ระดับช้ัน 
ร้อยละของนักเรียนท่ีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 96.11 96.58 97.69 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 98.28 97.09 97.43 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 97.80 97.17 96.72 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 90.14 86.74 97.79 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 93.24 93.26 97.48 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 95.20 93.68 98.99 

เฉลี่ย 95.12 94.08 97.64 

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ

ม.1 92.19 98.44 100 100 91.4 100 99.475 100

ม.2 91.4 98.96 99.48 98.44 92.965 100 98.17 100

ม.3 95.92 96 100 97.01 93.11 100 99.725 92

ม.4 96.5 95.34 98.28 98.6 95.8 100 100 0

ม.5 97.74 89.81 100 96.88 97.915 100 100 0

ม.6 98.37 99.47 100 100 94.75 100 99.3 100
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แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน ร้อยละของนักเรียนที่มผีลการเรียนระดับดี (3) ข้ึนไป 
ปีการศึกษา 2564
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 - 2564 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

ผลต่าง 
2563-2564 

ภาษาไทย 79.23 65.19 71.17 +5.98 
ภาษาอังกฤษ 63.83 76.67 56.03 -20.64 
คณิตศาสตร์ 78.19 70.80 67.07 -3.73 
วิทยาศาสตร์ 46.73 50.95 50.79 -0.16 
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มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6

ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน ร้อยละของนักเรียนที่ผลการเรียน
ระดับดี (3) ข้ึนไป ปีการศึกษา 2562-2564

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทยีบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพืน้ฐาน 
(O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 ประจ าปีการศึกษา 2564

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564
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ตารงแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 - 2564 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

ผลต่าง 
2563-2564 

ภาษาไทย 61.87 66.04 63.00 -3.04 
สังคมศึกษาฯ 46.78 44.50 45.94 +1.44 
ภาษาอังกฤษ 47.17 48.01 47.38 -0.63 
คณิตศาสตร์ 54.04 56.56 44.07 -12.49 
วิทยาศาสตร์ 43.50 54.06 41.15 -12.91 

 

 
 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับดี (3) ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
97.64 และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับประเทศ เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 
การประเมิน สรุปได้ว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา สูงกว่าค่าเป้าหมาย  
อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทยีบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพืน้ฐาน 
(O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6 ประจ าปีการศึกษา 2564

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564
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6) มีควำมรู้ ทักษะพ้ืนฐำน และเจตคติท่ีดีต่องำนอำชีพ 

 โรงเรียนได้ดำเนินการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดังน้ี  
1) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ฝึกฝนให้นักเรียนวางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ เช่น  

การทำโครงงานและการสร้างนวัตกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม 
การจัดทำแฟ้มสะสมผลงานและ โครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลายโดยเฉพาะ 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมทักษะชีวิต 

2) ครูผู ้สอนฝึกฝนนักเรียนใช้กระบวนการในการทำงานเพื่อสร้างพื้นฐานให้ผู ้เรียนมีเจตคติที่ ดี  
ต่ออาชีพสุจริต เช่น การจัดกิจกรรมแนะแนวแบบออนไลน์ให้ความรู้เรื ่องอาชีพที่น่าสนใจร่วมกับศิษย์ เก่า 
หรือผู้ปกครองนักเรียน ทำให้นักเรียนสามารถมองเห็นอาชีพที่สุจริตได้ ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้เรียน ได้ทำงาน
อย่างเป็นระบบ การวางแผนการทำงาน ดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนด ตรวจสอบทบทวน ปรับปรุง แก้ไข
การทำงาน 
 

  
 

3) ครูปลูกฝังนักเรียนให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จัดการเรียน
การสอนและการสร้างทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  จัดกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนให้มีเจตคติที่ดีต่อการศึกษา
ต่อเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เช่น กิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษา เป็นกิจกรรมที่ให้
ข้อมูลในการศึกษาต่อ เกี่ยวกับสายอาชีพ สำหรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งในปีน้ีจัดให้มีวิทยากร
ให้ความรู ้นักเรียนในรูปแบบออนไลน์ และส่งเสริมให้นักเรียนได้ร ับข้อมูล คณะ สาขา ที ่น่าสนใจ  
ของมหาวิทยาลัยรัฐบาล และเอกชน เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

4)  โรงเรียนจัดกิจกรรมแนะแนวที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสงเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง สามารถ
ปรับตนเองได้อย่างเหมาะสมในทุกด้าน สามารถคิดแก้ปัญหา สามารถตัดสินใจ ก ำหนดเป้าหมาย และ
วางแผนชีวิต ทั้งด้านการดำรงชีวิต ด้านการเรียนและด้านอาชีพ มีความรู้และมีความเข้าใจถึงลักษณะต่างๆ 
ของอาชีพที่หลากหลาย โดยเฉพาะอาชีพที่ต้องใช้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐาน  
ในการประกอบอาชีพ และอาชีพของการเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้นด้านคณิตศาสตร์ นอกจากน้ี
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กิจกรรมแนะแนวยังช่วยให้ครูรู ้จักและเข้าใจนักเรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือ และให้ค ำปรึกษาแก่
ผู้ปกครองเพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนอีกด้วย 
 
ตารางแสดงร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไปรายวิชาการงานอาชีพ ระหว่างปีการศึกษา 2562-2564 

ปีการศึกษา ร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับดี (3) ข้ึนไป 
2562 100 
2563 100 
2564 100 

 
ตารางสถิติการศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ปีการศึกษา 2563 และ 2564 

ประเภทการศึกษาต่อ 
ปีการศึกษา 2563 

จำนวน (คน) 
ร้อยละ 

ปีการศึกษา 2564 
จำนวน (คน) 

ร้อยละ 

มหาวิทยาลัยของรัฐ 141 100 141 98.00 
มหาวิทยาลัยเอกชน - - 1 1.00 
ศึกษาต่อต่างประเทศ - - 1 1.00 
ศึกษาต่อสายอาชีพ - - - - 

ไม่ศึกษาต่อ - - - - 
 

ตารางสถิติการศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ปีการศึกษา 2563 และ 2564 

ประเภทการศึกษาต่อ 
ปีการศึกษา 2563 

จำนวน (คน) 
ร้อยละ 

ปีการศึกษา 2564 
จำนวน (คน) 

ร้อยละ 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย เชียงราย 
(สถาบันการศึกษาเดิม) 

55 58.51 28 30.43 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา - - - - 
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

อื่นๆ 
39 41.49 64 69.57 

ไม่ศึกษาต่อ - - - - 
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ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการงานอาชีพ อยู่ในระดับดี (3) ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100 
ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ ้นคิดเป็นร้อยละ 100 และผู้เรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาต่อในสถาบันและคณะที่นักเรียนสนใจ คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 
การประเมิน สรุปได้ว่า ผู้เรียนผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ สูงกว่าค่าเป้าหมาย  
อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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7) ทักษะและควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ (อย่ำงน้อย 2 ภำษำ)  

ในกำรส่ือสำร ได้แก่ ภำษำ อังกฤษ และ/หรือภำษำจีน ภำษำญ่ีปุ่น 
 

การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาทักษะทางการพูด 
อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีน ของผู้เรียน โดยการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษให้มีการบูรณาการพัฒนาทักษะทางการพูด อ่าน และ เขียน เช่น กิจกรรมการจับคู่สนทนา และ
การใช้บทบาทสมมุติในการฝึกพูดภาษาอังกฤษ การตอบคำถามจากแบบฝึกหัด และเขียนเรียงความแบบสั้น
เพื่อฝึกทักษะการเขียนตลอดจน การนำเสนอหน้าชั้นเรียนซึ่งทำให้นักเรียนได้ฝึกการอ่านและพูดซึ่งปรากฏใน
รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 – 6 ครูผู ้สอนที่เป็นเจ้าของภาษา (English Native 
Speaker) ได้จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี  
นอกจากน้ียังได้จัดให้นักเรียนทุกคนได้เรียนเสริมด้วยโปรแกรม English Discoveries จัดกิจกรรมค่ายภาษา
พัฒนาทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น คัดลือกนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเรียน
ออนไลน์กับอาจารย์จาก University of Otago นิวซีแลนด์ จัดให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้สอบ CEFR (The 
Common European Framework of Reference for Languages) ซึ่งเป็นการสอบวัดระดับความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ และส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษได้สอบ IELTS 
ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศและนักเรียนสามารถเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการใน
ระดับนานาชาติได้เป็นอย่างดี 
 
 

ตารางแสดงร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับดี (3) ขึ้นไปรายวิชาภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2564 
ระดับช้ัน จำวนนักเรียน ร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับดี (3) ข้ึนไป 

ม.1 96 91.4 
ม.2 96 92.965 
ม.3 92 93.11 
ม.4 143 95.8 
ม.5 144 97.915 
ม.6 143 94.75 

เฉลี่ย 714 94.32 
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ตารางแสดงผลการสอบ IELTS ประจำปี 2564 

ท่ี ช่ือ-สกุล ช้ัน 
Listening 
(band) 

Reading 
(band) 

Writing 
(band) 

Speaking 
(band) 

Overall 
(band) 

1 นางสาวสุวลักษณ์  ใจแก้ว  6/1 6.0 6.0 6.0 6.5 6.0 
2 นายชลน่าน ไชยรัตน์ 6/1 7.5 8.5 6.5 6.5 7.5 
3 นางสาวเมธาพร  พิรัญเจริญ 6/1 8.0 7.0 6.5 7.0 7.0 
4 นางสาวธนัชพร อินทะนนท์ 6/2 5.0 6.0 5.5 5.5 5.5 

 
 

ตารงแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
รายวิชาภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2562 - 2564 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

ผลต่าง 
2563-2564 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 63.83 76.67 56.03 -20.64 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 47.17 48.01 47.38 -0.63 
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แผนภูมิแสดงค่าร้อยละของนักเรยีนที่ได้ระดับ 3 ข้ึนไปรายวิชาภาษาต่างประเทศ 
ปีการศึกษา 2564



 
 

              | 71  
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 :  PCSHSCR 

 
 
 

ตารางแสดงผลการทดสอบ CEFR ของนักเรียน ปีการศึกษา 2564 

ระ
ดับ

ชั้น
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ผลการสอบตามเกณฑ์/คน 
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ม.1 96 95   2 7 44 38 2 1     
ม.2 96 96   5 3 33 51 3   1   
ม.3 92 92 2 2 3 30 46 9       

รวม ม.ต้น 284 283 2 9 13 107 135 14 1 1 0 
คิดเป็นร้อยละ   99.65 0.71 3.18 4.59 37.81 47.70 4.95 0.35 0.35 0.00 

ม.4 143 143   3 2 45 70 21 1     
ม.5 144 136 1 2 2 34 67 25 2     
ม.6 143 140 4 13 10 47 47 15 3 1   

รวม ม.ปลาย 430 419 5 18 14 126 184 61 6 1 0 
คิดเป็นร้อยละ   97.44 1.19 4.30 3.34 30.07 43.91 14.56 1.43 0.24 0.00 

รวม 714 702 7 27 27 233 319 75 7 2 0 
คิดเป็นร้อยละ   98.32 1.00 3.85 3.85 33.19 45.44 10.68 1.00 0.28 0.00 
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มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มัธยมศึกษาปีท่ี 6

แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)
รายวิชาภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2562 - 2564

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564
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 จากตารางพบว่า นักเรียนมีผลสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) อยู่ในระดับ A2 
(Way stage) มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.44 รองลงมาอยู่ในระดับ A1 (Breakthrouge) คิดเป็นร้อยละ 
33.19 นักเรียนสอบวัดระดับสูงสุดได้ถึง ระดับ C1 Mastery คิดเป็นร้อยละ 0.28 นักเรียนมีความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ มีผลการทดสอบต้ังแต่ระดับ A1 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100 
 

  
 

จากการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศด้วย
กิจกรรมที่หลากหลาย พบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศ อยู่ในระดับดี (3) 
ข ึ ้นไป คิดเป็นร้อยละ 94.32 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพ ื ้นฐาน (O-NET) ในระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับประเทศ 
นักเรียนมีความสามารถทางภาษาอังกฤษ มีผลการทดสอบตั้งแต่ระดับ A1 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100  
เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน สรุปได้ว่า ผู้เรียนผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
สูงกว่าค่าเป้าหมาย อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 

1) กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด 

สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน โดยจัดหลักสูตรการเรียนรู้  
ที่มีความสอดคล้องกับบริบทของชุมชน จัดการศึกษาสนับสนุนให้ผู ้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีคุณธรรมจริย ธรรม สามารถ 
อยู่ร่วมกับผู้อื ่นได้อย่างมีความสุข ตามที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนด ซึ่งสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พศ. 2545  

สถานศึกษาได้มีการจัดกิจกรรมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน 
ให้เป็นผู้รู้กว้าง รู้รอบ เป็นผู้มีระเบียบวินัย เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความรับผิดชอบ มีทักษะในการ ทำงาน
ร่วมกับผู้อื่น รู้จักแก้ปัญหา มีการตัดสินใจที่เหมาะสมอย่างมีเหตุผล สามารถปรับตัวพักอยู่ ร่วมกันในหอพัก
ของโรงเรียน มีทักษะชีวิตของการเป็นนักเรียนประจำ โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เน้นให้ผู้ เรียนได้ปฏิบัติ 
ภารกิจด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ต้ังแต่การวางแผนและการเตรียมการการดําเนินงานตามแผน และการประเมิน 
และปรับปรุงแผนการดําเนินงาน เน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม สอดคล้องเหมาะสมกับวุฒิภาวะของผู้เรียน  

 

  
 

และบริบทของสถานศึกษา และท้องถิ่น รวมถึงการจัดกิจกรรมที่มุ่งสร้างจิตสํานึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย 
มีความเข้าใจและภูมิใจใน ประวัติศาสตร์ของชาติ มีความรักและความภาคภูมิใจในชาติบ้านเมือง และท้องถิ่น 
เป็นพลเมืองดี ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีจิตสํานึก 
ในการอนุรักษ์ ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทยและภูมิปัญญาไทย ตลอดจน อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลก และธรรมชาติ รู้รักษสิ่งแวดล้อม มีนิสัย รักการออก
กําลังกาย รู้จักดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองให้เข้มแข็งทั้งกายและใจ นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรม 
นักเรียนตามเกณฑที่กำหนด และได้มีการจัดกิจกรรมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู ้เรียนสามารถนํา ความรู้ไปใช้บริการสังคม บําเพ็ญประโยชนต่อโรงเรียน ชุมชน  
และท้องถิ่น ตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ  
รู้จักการช่วยเหลือแบ่งปันกัน มีความเอื้ออาทร มีความสมานฉันท์ มีจิตมุ่งที่จะทำประโยชนและสร้างสิ่ง 
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ที่ดีงามให้กับสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ต้องการตอบแทนบ้านเม ืองตามคว ามสามารถของตน 
อย่างต่อเน่ือง เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับที่ดี การจัดกิจกรรมอาสาพัฒนา กิจกรรมสร้างสรรคสังคม และกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ต่างๆ จะเน้นการจัดที่ให้ผู ้เรียนได้มีบทบาททั้งการเป็นผู้สร้างสรรค์และการเป็นผู้ลงมือ
ปฏิบัติ และการบริการต่อ สาธารณะด้วยตัวของนักเรียนเอง  นอกจากน้ียังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักค่านิยม 12 ประการ โดยจัดให้มีกิจกรรมวันสำคัญ
ต่างต่าง เช่น กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ และ กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน มีระบบงานหอพักและครูที่ปรึกษาที่จะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง และ กลุ่มมี
ปัญหา จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด เอดส์ และอบายมุข โดยจัดให้มีกิจกรรม กิจกรรม
วันต่อต้านยาเสพติด  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ สถานศึกษามีการดำเนินการ นิเทศ กำกับ ติดตาม 
ประเมินผลการดำเนินงาน และ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน 
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ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
ระดับชั้นมัธยมปีที่ 1 และ ปีที ่4 ปีการศึกษา 2564 

ระดับช้ัน 
จำนวนนักเรียน

ท้ังหมด 

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนท่ีร่วมโครงการส่งเสริม 
คุณธรรมจริยธรรม 

เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 96 100 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 143 100 - 

 
ตารางแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2564 

ระดับช้ัน 
จำนวน
นักเรียน 

ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ดีเยี่ยม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 96 100 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 96 100 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 92 100 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 143 100 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 144 100 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 143 100 - - - 

เฉลี่ย 714 100 - - - 
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มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 มัธยมศึกษาปีท่ี 6

แผนภูมิแสดงค่าร้อยละของนักเรยีนตามระดับคุณภาพคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
ระดับดีเย่ียม (3) ปีการศึกษา 2564
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ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 100 และผู้เรียน
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน สรุปได้ว่า 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด คิดเป็นร้อยละ 100 สูงกว่าค่าเป้าหมาย  
อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
 

2) ควำมภูมิใจในท้องถ่ินและควำมเป็นไทย 

สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธ ีการที่หลากหลาย จัดกิจกรรมพัฒนาจิตสํานึก  
ความเป็นไทยและความเป็นประชาธิปไตย เป็นกิจกรรม เกี ่ยวกับความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ  
การปลูกฝังความรักชาติ และความเป็นประชาธิปไตย ส่งเสริม ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมรําไทยหรือนาฏศิลป์
พื้นบ้าน และเล่นดนตรีไทยหรือดนตรีพื้นบ้าน ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไป
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการ
สอดแทรกภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง สถานศึกษาได้มีการ
ดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาส่งเสริมนักเรียนให้เป็นผู้ที ่มีความภาคภูมิใจในความเป็น ไทยร่วม
อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทยและท้องถิ่น เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยทั้งภายใน 
และภายนอกสถานศึกษา ยึดมั่นใน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมสร้าง
จิตสำนึกความเป็นไทย กิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา 
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ตารางแสดงผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 

ระดับช้ัน 
จำนวนนักเรียน

ท้ังหมด 

ร้อยละของผู้เรียนผ่านการประเมินตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 96 100 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 96 100  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 92 100  
มัธยมศึกษาปีที่ 4 143 100  
มัธยมศึกษาปีที่ 5 144 100  
มัธยมศึกษาปีที่ 6 143 100  

เฉลี่ย  100  
 

ผู้เรียนมีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100 และผลการประเมิน
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับดีเยี ่ยม คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน  
สรุปได้ว่า ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย คิดเป็นร้อยละ 100 สูงกว่าค่าเป้าหมาย  
อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
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3) กำรยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 

สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู ้เรียนได้มีการยอมรับเหตุผล ฟังความคิดเห็นของผู้อื ่น และสามารถ 
ปรับตัว ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นให้คำแนะนำแก่ผู้อื่น
และเป็นตัวอย่างที่ดีได้ ในการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เป้าหมาย สถานศึกษา
สนับสนุนให้มี การจัดกิจกรรมให้ผู ้เรียนตระหนักรู้ในภาวการณ์ของโลกที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ 
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยมและวิถีชีวิต ผู้เรียนมีทักษะชีวิต มีความสามารถในการสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์และมีสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล สามารถแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ด้วยความเข้าใจที่ดี รู ้จักให้เกียรติผู ้อื ่นเข้าใจและเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีความยืดหยุ่นและ
สามารถปรับตัวในการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่สถานศึกษาจัดขึ้นด้วยความเต็มใจ 
ในฐานะที่เป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลกที่อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข ได้แก่ กิจกรรมเลือกต้ัง
ประธานผู้เรียน กิจกรรมวันคริสต์มาส กิจกรรมเปิดบ้าน  และกิจกรรมอื่นๆ มีการดำเนินการเพื่อพัฒนาให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตสำนึก 
ตามที่สถานศึกษาปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีของสังคม โดยมีกิจกรรมบันทึก
กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน์ รวมถึงส่งเสริมให้ผู ้เร ียนมีส ่วนร่วมในการอนุร ักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทยและเห็น
คุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย โดยมีกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ที่มีการดำเนินการมาอย่างต่อเน่ือง 
 ผู้เรียนมีผลการประเมินทักษะชีวิตนักเรียนประจำ อยู่ในระดับดี (3) ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 100  
ซึ่งเป็นไปตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษา ส่งผลให้ผู ้เรียนยอมรับในเหตุผล ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
และสามารถปรับตัว ปฏิบัติตนต่อผู้อื ่นอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ ื ่นให้
คำแนะนำแก่ผู้อื่นและเป็นตัวอย่างที่ดีได้ ในการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เป้าหมาย
ส่งผลให้ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

ผลการประเมินทักษะชีวิตนักเรียนประจำ  ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับดี (3) ขึ้นไป 

รายวิชา จำนวนนักเรียนท้ังหมด 
ร้อยละของนักเรียน 

ท่ีได้ระดับดี (3) ข้ึนไป 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 96 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 96 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 92 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 143 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 144 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 143 100 

เฉลี่ย 100 
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4) สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้มีการดำเนินการส่งเสริมให้นักเรียน  
มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ตามคุณลักษณะที่อันพึงประสงค์ของผู้เรียน โดยเน้นให้ผู้เรียนมีสุขภาพ
ทางร่างกายและจิตสังคมที่ดี โรงเรียนได้จัดกิจกรรมและโครงการที่ตอบสนองให้กับผู้เรียน โดยเน้นผู้ เรียน
เป็นสำคัญในการจัดกิจกรรมต่างๆ สนองความต้องการ ความถนัดของผู้เรียนและพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ 
ครูมีการจัดการเรียนการสอน ใช้สื่อนวัตกรรมที่พัฒนาผู้เรียนให้สนใจ โดยโรงเรียนมีกิจกรรม การชั่งน้ำหนัก 
วัดส่วนสูงตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารสุขกำหนดตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานของแต่ละช่วงชั้น  
ในทุกๆปีการศึกษา การทดสอบสมรรถภาพทางกาย กิจกรรมกีฬาคณะ การวิ่งเก็บรอบ กำหนดให้นักเรียน
ทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ (P.D.) หลังเลิกเรียนมี มีการจัดกิจกรรมกีฬาและสันทนาการ 
ที่หลากหลายให้นักเรียนได้เลือกเข้าร่วมโดยมีวิทยากรผู้เชี ่ยวชาญคอยกำกับดูแล  การประกวดดนตรี 
และความสามารถทางด้านศิลปะ ทัศนศิลป์ ในกิจกรรมดีตรี คีตศิลป์ กิจกรรมลดเวลาเรียนรู้ เพิ่มเวลารู้  
กจิกรรมหน่ึงห้องเรียนหน่ึงความดี และแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีเกณฑ์ด้านสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมที่ตนเองสนใจ มีการรักษาสุขภาพจิต
อารมณ์และสังคมและแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่ วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข 
เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื ่น รู ้จักและทำความเข้าใจตัวเองให้ดีที่สุด ศึกษาจุดเด่น ความสามารถ
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พิเศษในตัวเองเพื่อให้สามารถนำมาใช้ได้ อย่างเหมาะสมที่อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องทางศีลธรรม 
ยอมรับจุดด้อยของตนเอง ปรับตัวให้เข้า กับสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม ใช้ความสามารถของตัวเองให้เกิด
ประโยชน์แก่สังคม กล้าเผชิญปัญหา เพื่อนำไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ต่อไป 
 
ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ค่าร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 

ระหว่างปีการศึกษา 2562-2564 
ปีการศึกษา ร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับดี (3) ข้ึนไป 

2562 100 
2563 100 
2564 100 

 
ตารางแสดงภาวการณ์เจริญเติบโตโดยรวมของนักเรียน 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ปีการศึกษา 2564 

ระดับช้ัน 

จำนวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีสุขภาวะทางร่างกายเป็นไปตามเกณฑ์ 

น้ำหนักตามเกณฑ์ 
ส่วนสูงตาม

เกณฑ์ 
น้ำหนักตาม
เกณฑ์ส่วนสูง 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 96 72.92 90.63 78.13 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 96 81.25 79.17 79.17 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 92 77.17 83.70 78.26 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 143 71.33 76.92 68.53 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 144 72.22 84.03 74.31 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 143 72.73 81.12 76.92 

เฉลี่ย 714 74.09 82.21 75.35 
เฉลี่ยรวม 77.22 
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ตารางแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมดีตรี คีตศิลป์ ปีการศึกษา 2564 

ระดับช้ัน 
จำนวนนักเรียน

ท้ังหมด 
ร้อยละของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมดีตรี คีตศิลป์ 

เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 96 100 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 96 100 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 92 100 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 143 100 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 144 100 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 143 100 - 

เฉลี่ย  100 - 
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แสดงภาวการณ์เจริญเตบิโตโดยรวมของนักเรยีน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ปีการศึกษา 2564

นํ้าหนักตามเกณฑ์ ส่วนสูงตามเกณฑ์ นํ้าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
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ตารางแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬานันทนาการพัฒนาบุคลิกภาพ (P.D.) ของนักเรียน ปีการศึกษา 2564 

ระดับช้ัน 
จำนวนนักเรียน

ท้ังหมด 

ร้อยละของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมกีฬานันทนาการ
พัฒนาบุคลิกภาพ (P.D.) 

เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 96 100 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 96 100 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 92 100 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 143 100 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 144 100 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 143 100 - 

เฉลี่ย  100 - 
 

  
 

ตารางแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมหน่ึงห้องเรียนหน่ึงความดี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2564 

ระดับช้ัน 
จำนวนนักเรียน

ท้ังหมด 

ร้อยละของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมหนึ่งห้องเรียน 
หนึ่งความดี 

เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 96 100 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 96 100 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 92 100 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 143 100 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 144 100 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 143 100 - 

เฉลี่ย  100 - 
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ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ในระดับดี (3) ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
100 มีสุขภาวะทางร่างกายเป็นไปตามเกณฑ์โดยรวม คิดเป็นร้อยละ 77.22 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม
สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน สรุปได้ว่า ผู้เรียนมี
สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม คิดเป็นร้อยละ 95.44 สูงกว่าค่าเป้าหมาย อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
 
 แนวทำงพัฒนำคุณภำพให้ดีกว่ำเดิม 

 
1. ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนจะดำเนินการจัดให้มี

ความย ืดหยุ ่น หลากหลาย สนองตอบต่อความสนใจ ความถนัด และความต้องการของนักเรียนเป็น
รายบุคคล  นักเรียนแต่ละคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพตวามความสนใจและศักยภาพของตนเอง 

2. พ ัฒนาศักยภาพด้านภาษาอ ังกฤษ การเตรียมความพร้อมในการสอบ SAT AP TOLFL 
IELTS พัฒนาการเขียนเรียงความ (Essay) และการเขียนเรซูเม่ (Resume) 

3. จัดกิจกรรมที่พัฒนานักเรียนให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของการทำงานวิจัย การพัฒนานักเรียน
ให้เป็นผู้รู้รอบและรอบรู้(Well-rounded Person) 

4. การพัฒนานักเรียนให้ม ีระเบียบวินัยในตนเอง (Self-discipline) เห็นคุณค่าของศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยและมีความภูมิใจในความเป็นคนไทย 

5. จัดให้มีระบบบำรุงรักษาสื่อระบบICT และอุปกรณ์การเรียนการสอน ทดแทนของเดิมที่ชำรุด 
รวมถึงสนับสนุนให้มีการสร้างขึ้นเอง  ติดตามความก้าวหน้าของสื่อระบบ ICT และอุปกรณ์การเรียนการสอน
ที่ทันสมัยหรือล้ำสมัย 

6. จัดให้ครูได้พัฒนาตนเองตลอดชีวิตโดยให้ครูเข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านการจัดการเรียน 
การสอนในสาขาวิชาที่ตนเองสอน การเข้าร่วมนำเสนอผลงาน  การไปศึกษาเรียนรู้จากครูที่มีประสบการณ์สูง 
การไปเป็นครูแลกเปลี่ยนและการจัดกิจกรรมProfessional Learning Community หรือ PLC ส่งเสริม
พัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  

7. ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศให้มีเพิ่ม
มากขึ้น มีกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักเรียนระยะสั้น ระยะยาว ทั้งในรูปแบออนไลน์ 
และออนไซต์ 
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 ระดับคุณภาพ : ยอดเย่ียม 
 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย กำหนดโครงสร้างการบริหารงานโดยใช้โรงเรียน 
เป็นฐาน (School Base Management) ออกเป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียนและหอพัก กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารทั่วไป และกลุ่มอำนวยการ กำกับดูแลองค์กร
และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ย ึดหลักธรรมาภิบาล เน้นการบริหารคน (Human Resource 
Management) และบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (Participation Management) การจัดการเรียนการสอน
ภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA) เพื่อพัฒนาผู้เรียน ครู ผู ้บริหารโรงเรียน และชุมชนสู่ความเป็นเลิศ (Smart) 
อย่างยั่งยืน (Sustainable) มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ วิเคราะห์ SWOT ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจำปี ดำเนินการตามแผนที ่วางไว ้ นิเทศกำกับติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ รายงานผลการปฏิบัติงาน นำผลที่ได้มาปรับปรุง และพัฒนางานใหม้ี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง และยั่งยืน 

 กระบวนการพัฒนา 
 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย เชียงราย ในปีการศึกษา 2564 ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน แสดงผลการประเมินดังตาราง 

 

มาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
2.1 มีเป้าหมาย วิสยัทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา

กำหนดชัดเจน 
95 100 ยอดเยี่ยม 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 95 100 ยอดเยี่ยม 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ

ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
95 100 ยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 100 100 ยอดเยี่ยม 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อต่อ

การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
95 100 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ

บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
95 100 ยอดเยี่ยม 

*2.7 มีการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน 
ของกลุ่มงานตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 

100 100 ยอดเยี่ยม 

 

จากตาราง พบว่า กระบวนการบริหารและการจัดการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  
ภาพรวมอยู่อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 

 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 

การกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท 
ของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง 

  โรงเรียนมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติประจำปีที่สอดคล้องกับผล 
การจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพมีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัด
การศึกษาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 โรงเรียนได้ดำเนินการนำผลการประเมินคุณภาพภายใน ผลการประเมินคุณภาพภายนอก และผล
การประเมินการจัดการศึกษาของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเป็นข้อมูลฐาน (Baseline data) ในการกำหนด
เป้าหมายความสำเร็จ ของการดำเนินงาน และเป้าประสงค์ของตนเองและหน่วยงานต้นสังกัด ผลวิเคราะห์
สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม 
ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรใน
โรงเรียนเพื่อวางแผนร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี 
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิร ูปการศึกษาพร้อมทั ้งจัดหา
ทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน 
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แผนภูมิแสดง  การดำเนินการกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ กลยุทธิ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

 
 

 โรงเรียนได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การวางแผน
ปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับ ติดตามดูแล เกี่ยวกับการบริหารงานของโรงเรียน ได้ศึกษาหาข้อมูลของ
โรงเรียนจากชุมชนในท้องถิ่น จากประชาชน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ทำการวิเคร าะห์
วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาเพื่อหาจุดอ่อน จุดแข็ง โดยใช้วิธีการ
จัดทำ SWOT ได้นำกระบวนการบริหารระบบ PDCA ของเดมมิ่ง (Deming) มาใช้ในการดำเนินการบร ิหาร
กิจกรรมของสถานศึกษา  ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School - Based Management : SBM) ในการพัฒนา ดังน้ี 
 -  ทบทวนบทบาท ภารกิจ กำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโรงเรียนในแต่ละช่วงเวลาให้
สอดคล้องกับนโยบายของเขตพื้นที่การศึกษา และจัดทำแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกัน 
 -  ปรับปรุงรูปแบบ กระบวนการวางแผนของโรงเรียน โดยให้ความสำคัญยึดการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย    
 -  กำหนดโครงสร้างองค์กร มอบหมายนโยบายและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร
อย่างชัดเจน เพื่อการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 -  พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรให้เหมาะสมกับภารกิจที่มอบหมาย 
 -  กำหนดกระบวนการพิจารณาประเมินผลงานที่เหมาะสมเป็นธรรม 
 -  จัดให้มีการออกแบบสอบถาม เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
เพื่อนำผลมาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
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 -  กำหนดนโยบายกำกับ ติดตาม การปฏิบัติงาน และการใช้ทรัพยากรในหน่วยงาน 
 -  จัดทำแผนแม่บทในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานและการจัดการ
เรียนการสอน ตลอดจนการจัดทำระบบสารสนเทศของหน่วยงาน 
 - กำหนดขอบเขตและวิธีการเข้าถึงข้อมูลและระบบการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล 
 

 คณะบริหารโรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาหรือแผนกลยุทธ์ภายใต้การ
บริหารจัดการระบบคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA)  
          P : ประชุมคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ครูนักเรียน และชุมชน สำรวจความต้องการ
ทั้งทางด้านข้อมูลทั่วไปสภาพนักเรียน ครู กระบวนการเรียนการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวก 
          D : โรงเรียนซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ครู นักเรียน และชุมชน 
ร่วมกันกำหนดเป้าหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ระดับองค์กร และพันธกิจของสถานศึกษาในการพัฒนา
และจัดการศึกษาของโรงเรียน   
          C : จัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษา 
แผนพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล แผนพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคแผนปฏิบัติการประจำปี และ
โครงการต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ 
          A : ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานให้กับคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ครูนักเรียน  และชุมชน 
  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา มีการกำหนดทิศทางการบริหารโรงเรียน ซึ่งได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
เป้าประสงค์ จัดทำกลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่การบรรลุความสำเร็จตามทิศทางที่ได้ วางไว้ มีการทำ 
SWOT Analysis ประเมินผลกระทบตามตัวชี้วัด มีระบบการคิดต้นทุนผลผลิต ต้นทุนกิจกรรม และต้นทุน
หน่วยงาน สามารถตรวจสอบได้ 
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แผนภูมิแสดง  การปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์/เป้าหมาย กลยุทธ์ เป็นไปในทิศทาง 
                   เดียวกันตามเป้าหมายที่กำหนดไว้และตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 3 มาตรฐาน 
 

 
 

 การบริหารงานประจำใช้หลักการกระจายอำนาจ แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ มีคำสั่งมอบหมายงานและ
พรรณนางานอย่างชัดเจน ปฏิบัติได้ โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารตามโครงสร้าง นิเทศ ติดตาม ประสาน
ประนีประนอม ให้ขวัญกำลังใจ ส่งเสริมการแสดงศักยภาพ และรายงานผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณหรือ สิ้นปี
การศึกษาและรายงานตามกำหนดของต้นสังกัด  มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ใช้การสร้างเครือข่ายด้านวิชาการ  
แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา เครือข่ายด้านงบประมาณและการระดมทรัพยากร เครือข่ายด้านสัมพันธ์ชุมชน 
ผู้ปกครองเครือข่าย และด้านวิเทศสัมพันธ์  การบริหารใช้หลักวงจรเดมมิ่ง (Deming) นั่นคือ Plan-DO-
Check-Action (P-D-C-A) และใช ้หลักการบริหารงานคุณภาพ 8 ประการ (8 Quality Management 
Principles : 8 QMPs) ในการเสนอแผนงาน/โครงการ ได้แก่ 1) การยึดนักเรียน เป็นสำคัญ (Customer 
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Focus)  2) ภาวะการเป็นผู้นำ (Leadership Commitment)  3) การมีส่วนร่วม (Participation) 4).การดำเนินงาน
เชิงกระบวนการ (Process Approach)  5) การบริหารจัดการเชิงระบบ (System Approach)  6) การ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continual Quality)  7) การตัดสินใจบนพื้นฐานข้อเท็จจริง (Decision Making on 
the Fact)  8) ความสัมพันธ์เชิงเกื้อกูลผลประโยชน์ (Manual Benefit of all Supplement) 
 ผลการดำเนินงานจากการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล  
แผนการศึกษาแห่งชาติและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติทันต่อการเปลี่ยนแปลง และร้อยละ 95 ของการบริหาร
จัดการบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหน  ร้อยละ 95 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้าใจเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ และนำวิสัยทัศน์ และพันธกิจไปสู่การปฏิบัติ  ดังน้ี 
 1. ร้อยละ 95 ของการบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด 
  2. ร้อยละ 95 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าใจเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจและนำ
วิสัยทัศน์และพันธกิจไปสู่การปฏิบัติ 
  3. โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี 2564 
  4. โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 
  5. โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม/งานตามแผนปฏิบัติการที ่สอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์  
ของโรงเรียน 
  6. โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ด้วยนวัตกรรม PCSHSCR Model และ
ระบบวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) ตลอดจนถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหาร
จัดการโดยใช้ระบบ e-School /Google Apps/Line Application ทำให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง
จนได้รับรางวัลทั้งสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
  7. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  ได้ทำ MOU ความร่วมมือเพื่อดำเนิน
กิจกรรมทางวิชาการโดยมีมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษา และอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรม
ต่างๆ ดังน้ี  
    1) กิจกรรมเกี่ยวกับโครงงาน ได้แก่ เป็นที่ปรึกษาโครงงาน กรรมการวิพากษ์และตัดสิน
โครงงานการอำนวยความสะดวกในการให้ใช้ห้องปฏิบัติการ 
    2) กิจกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ การบรรยายให้ความรู้แก่ครูและนักเรียน เป็นที่ปรึกษา
ด้านการจัดการเรียนการสอน 
    3) กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ฐานข้อมูลออนไลน์ 
    4) กิจกรรมอื่นๆ อาทิ การให้โควตานักเรียนเข้าศึกษาต่อ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการออก
ข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อและข้อสอบกลางภาค ปลายภาค เป็นต้น 
  8. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ได้ทำ MOU ความร่วมมือกับ 
University of Otago, New Zealand เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่งทุกคน โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัย Otago ประเทศนิวซีแลนด์  
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  9. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) กับประเทศญี่ปุ ่น เพื่อเป็นโรงเรียนคู่พัฒนาระหว่างโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
(PCSHSCR) กับโรงเรียน Super Science High School (SSH) ประเทศญี่ปุ่น โดยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้ทำได้ทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับโรงเรียน Tokyo Gakugei Super 
Science High School ประเทศญี่ปุ่น  
  10. จากการทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับโรงเรียน Super Science High School (SSH) 
ประเทศญี่ปุ ่น ส่งผลให้เกิดการจัดงาน Thailand - Japan Student Science Fair นำเสนอโครงานด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งได้รับความร่วมมือทางวิชาการอื่นๆ เช่น การทำโครงงาน
ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ และวัฒนธรรม เป็นต้น 
  11. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จัดทำข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) ทางวิชาการกับสถานบัน KOSEN ประเทศญี่ปุ่น โดยสถาบัน KOSEN ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา
แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ไปศึกษาต่อ ณ สถาบัน 
KOSEN  
  12. โรงเรียนได้รับความร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ ่นจาก Japan Foundation ประเทศไทย 
โดยส่งครูจากประเทศญี่ปุ่น มาทำการสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับนักเรียน 
  13. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนห้องปฏิบัติการนวัตกรรม จากสำนักงานคณะกรรมนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สนับสนุนห้องปฏิบัติการนวัตกรรม FAB LAB         
  14. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจาก โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ในการพัฒนาผู้บริหารและครู 
  15. โรงเรียนได้ร ับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยพี ่เล ี ้ยง ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ ้าหลวง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย โดยส่งผู้เชี่ยวชาญ
สาขาวิชาต่างๆ ในการให้คำปรึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการนิเทศ ติดตาม ครูผู ้สอน 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ในวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ 
(สาขาฟิสิกส์ สาขาเคมี สาขาชีววิทยา และสาขาเทคโนโลยี) วิชาภาษอังกฤษ  
  16. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จ ุฬาภรณราชวิทยาลัย เช ียงราย ได้ร ับความร่วมมือจาก Japan 
International Cooperation Agency (JICA) ส่งอาสาสมัครมาปฏิบัติงานเป็นเวลา 2 ปี โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแก่ครู และนักเรียน ในสาขาคณิตศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ และสาขา
เทคโนโลยี  
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 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานของสถานศึกษาท่ีได้กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จไว้ 

 

 โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามแนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามกฎกระทรวงกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 กำหนดไว้ว่า  
“ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา โดยการกำหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
วางระบบการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน (วงจร PDCA) 4 ขั้นตอน ดังแสดงในแผนภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แนวทางการกำหนดเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา 
 1. ว ิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา (SWOT Analysis) และประเม ินบริบทต่าง ๆ  
ของสถานศึกษาด้วยความรอบคอบ โดยพิจารณาร่วมกับ  ข้อมูลสารสนเทศ ความสำเร็จของสถานศึกษา
ย้อนหลังอย่างน้อย 3 ป ีจนได้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 2. ศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันกำหนดเป้าหมาย  ความสำเร็จที่ท้าทายตามมาตรฐาน
การศึกษาให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรรราชวิทยาลัย เชียงราย 
 3. ระบุเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพชัดเจน ดังน้ี   

  1) ระบุเป้าหมายเชิงปริมาณเป็นจำนวนร้อยละ หรือค่าเฉลี่ย โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ  

ที่ผ่านมาเป็นฐาน (Baseline) ในการกำหนดเป้าหมายที่ท้าทาย เช่น ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

  2) ระบุเป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 โรงเรียนดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยเริ่มจากการกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน กำหนดมาตรฐานและเป้าหมายความสำเร็จตามบริบทของโรงเรียน การเน้นความเป็นเลิศ 

⚫ การกำหนดมาตรฐาน
การศึกษา 
⚫ การจัดทำแผนพัฒนา

การจัดการศึกษา 

⚫ การดำเนินการตามแผน 
 

⚫ การส่งรายงานการประเมินตนเอง 
⚫ พัฒนาต่อเน่ือง 

⚫ การติดตามผลการ
ดำเนินการ 
⚫ การประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
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ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ทั้งน้ีมาตรฐานและเป้าหมายความสำเร็จเป็นรูปธรรมชัดเจน 
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ รวมทั้งอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ มาตรฐานการศึกษาและเป้าหมาย 
ความสำเร็จที่ท้าทาย แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในแต่ละรอบปี มีโครงการ/กิจกรรมที่เชื่อมโยง
ไปสู่เป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐาน การศึกษาที่กำหนดไว้ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนกบัความเหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน ทั้งน้ีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนผ่านการระดม
ความคิดจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และมีการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์อย่างรอบด้านและรอบคอบ โดยใช้วิธี SWOT 
Analysis, Balanced Scorecard และหรือวิธีการอื่น ๆ ที่เหมาะสม จากน้ันดำเนินการตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษา ที่กำหนดไว้ ติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ เพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
ประเมินผลการดำเนินงานเมื่อจบโครงการ รวบรวมข้อมูล สารสนเทศจากผลการดำเนินงานเพื่อนำไปจัดทำ
รายงานผลการประเมินตนเอง การตรวจสอบและติดตามการดำเนินโครงการ/กิจกรรมช่วยให้งานบรรลุ
เป้าหมาย ความสำเร็จส่งผลให้เกิดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตามที่โรงเรียนกำหนดไว้และเมื่อสิ้นปี
การศึกษา โรงเรียนประเมินผล สรุป และจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง จัดส่งให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด 
คือ สำนักงานการศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามลำดับ
หรือ เป็นประจำทุกปี  โดยโรงเรียนใช้ข้อมูลจาก รายงานผลการประเมินตนเองเป็นสารสนเทศในการพัฒนา
ในปีการศึกษาถัดไป  หน่วยงานต้นสังกัดจะนำข้อมูลและสารสนเทศจากรายงานผลการประเมินตนเอง  
ของโรงเรียนไปสังเคราะห์ สรุปประเด็นสำคัญเพื่อการพัฒนาและส่งให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ต่อไป 
 การดำเนินงานตามขั้นตอน มีความสัมพันธ์เกี ่ยวเนื่องกันเป็นวงจร โดยมีมาตรฐานการศึกษา 

ของโรงเรียนเป็นเป้าหมาย ในการขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน ผู้มีบทบาทสำคัญ คือ

ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นผู้ผลักดันให้บุคลากรในโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ

ชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการทำงาน ตลอดทั้งสนับสนุนส่งเสริม ให้กำลังใจผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

ให้ปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างเต็มที่ กระบวนการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ

ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน การศึกษาของชาติพ.ศ.2561 ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ. 2561 

โรงเรียนมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม กรอบมาตรฐานการศึกษาระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยโรงเรียนกำหนดเป้าหมายหรือความสำเร็จตามตามบริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร์

จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายที่มีความท้าทาย เป็นไปได้และเห็นผลสำเร็จเชิงประจักษ์ เชื่อมโยงถึงคุณภาพ

ผู้เรียน มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการผลิตผู้เรียนให้มีคุณภาพเฉพาะทาง  คือ ความสามารถด้าน

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี   

 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในมีการบริหารจัดการระบบการปะกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง มีคณะกรรมการตรวจสอบและ
การประเมินคุณภาพภายใน รายงานผลการประเมินต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยต่อสาธารณชนและมีการพัฒนา
ระบบอย่างต่อเน่ือง สามารถตรวจสอบได้ โดยได้พัฒนากระบวนการบริหารการจัดการภารกิจ ของโรงเรียน
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อย่างมีประสิทธิภาพ จนบังเกิดประสิทธ ิผลตามวิส ัยทัศน์และพันธกิจที ่กำหนด โดยโรงเรียนได้จ ัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจำปี ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและ
พัฒนางานอย่างต่อเน่ือง และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
อย่างสม่ำเสมอ มีการนำเอากระบวนการบริหารงาน การบริหารเชิงกลยุทธ์และใช้หลักการมีส่วนร่วม ดังน้ี 
 การวางแผน 
      1. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการจัดทำหลักฐานการศึกษา  
           1.1 ประชุมแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล มาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน และคุณภาพภายนอกของ สมศ. เพื่อกลไกในการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาให้เกิด
การพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สังคม ชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  นำข้อเสนอแนะจากการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม   
           1.2 ประชุมชี้แจงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการบริหารจัดการของสถาน 
ศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ 
      2.  กำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิเคราะห์  
มาสังเคราะห์เพื่อนำมากำหนดในมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      3.  กำหนดเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การดำเนินการ  

โรงเรียนดำเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 8 ประการ ได้แก่  

     1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

      2. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน หรือแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน

ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการที่จำเป็นสำหรับสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยสะท้อน

คุณภาพความสำเร็จอย่างชัดเจนตามมาตรฐานการศึกษา และนำมาจากข้อเสนอแนะของ สมศ.   

           2.1 นำผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของสถานศึกษามาปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

           2.2 วิเคราะห์กับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

          2.3 กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายความสำเร็จของการพัฒนาไว้อย่างชัดเจน และเป็น

รูปธรรม 

          2.4 กำหนดเป็นโครงการหรือกิจกรรม 

                2.5 กำหนดวิธีการดำเนินงานที่ครอบคลุมหลักสูตรของสถานศึกษาในด้านการจัดประสบการณ์

การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรการ

บริหารจัดการเพื่อนำมาตรฐานที่สถานศึกษาได้กำหนดไว้รวมทั้งกำหนดแหล่งเรียนรู้ เพื่อเป็นการสนับสนุน

ทางด้านวิชาการมีการตรวจสอบโครงการหรือกิจกรรมเพื่อให้มีความสอดคล้องครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา 
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           2.6 นำมาแก้ไขปรับปรุงพัฒนาส่วนที่บกพร่องเพื่อจัดทำเป็นแผนพัฒนาคุณภาพของการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาโดยนำเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและนำมาจัดพิมพ์ เป็น

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

      3. จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศ อย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยการ

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำระบบบริหาร และสารสนเทศ เพื่อศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการของ

ระบบบริหาร และสารสนเทศของสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้อง และครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา แล้วจัดทำระบบสารสนเทศตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และนำข้อมูลพื้นฐานของ

โรงเรียนรวมทั้งมีการตรวจสอบความครอบคลุมของข้อมูลสารสนเทศตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

และข้อมูลขั้นพื้นฐานของโรงเรียน แล้วนำมาพัฒนาปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

การศึกษาของโรงเรียน และข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ให้มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 

       4. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ได้แก่ 

           4.1 จัดทำแผนปฏิบ ัติการประจำปี มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำระบบบริหาร และ

สารสนเทศเพื่อศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการของแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาเพื่อให้

สอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แล้วจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีตามมาตรฐาน

การศึกษาของโรงเรียน และนำข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน รวมทั้งมีการตรวจสอบความครอบคลุมของข้อมูล

สารสนเทศตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และข้อมูลขั้นพื้นฐานของโรงเรียนแล้วนำมาพัฒนาปรับปรุง

แผนปฏิบัติการประจำปีให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนให้มี

ความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

           4.2 การจัดทำโครงการ/กิจกรรม โดยมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

             4.3 การบริหารจัดการโรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใช้นวัตกรรม

การบริหารจัดการด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารทั่วไปและด้านบริหาร

กิจการนักเรียน โดยใช้การพัฒนาค่านิยมหลัก PCCCR ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

เชียงราย    

           4.4 ดำเนินงานตามแผนการจัดการศึกษา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามแผน 

ปฏิบัติราชการประจำปีตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

      5. ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

      6. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

     7. จัดทำรายงานการประเมินตนเอง เช่น รายงานการประเมินตนเอง (ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา) กลุ่มสาระการเรียนรู้ และของโรงเรียน 

      8. โรงเรียนดำเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 
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การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน   

      1. แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินตนเองของโรงเรียน โดยกำหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินผลและ

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับบุคคล ระดับสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ รับผิดชอบ

และกำหนดการ โดยวิธีการและเคร่ืองมือที่เหมาะสม 

      2. คณะกรรมการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เก็บรวบรวมหลักฐานเตรียมการเขียนรายงาน 

การประเมินตนเองของโรงเรียน (SAR) ตามการดำเนินแผนงานโครงการ และกิจกรรมโดยใช้มาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาในการตรวจสอบ 

      3. คณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพการศึกษาของทุกฝ่าย ที่มีความเกี่ยวข้อง โดยการจัดทำ

เป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษา โดยกำหนดเป็นปฏิทินติดตามตรวจสอบทบทวน

คุณภาพการศึกษาให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู ้เกี ่ยวข้องทราบ คณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบ ทบทวน

คุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และรายงานผลการดำเนินงาน ตามระบบ

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

      4. มีการตรวจสอบการดำเนินงานและผลการดำเนินงานเพื่อกำหนดมาตรการเร่งรัดปรับปรุงพัฒนา

ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้เป็นปัจจุบัน และมีประสิทธิภาพ นำปัญหา และอุปสรรค  

มาตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษาและประชุมโรงเรียน 

      5. แต่งต้ังคณะกรรมการรวบรวมข้อมูลการดำเนินแผนงานโครงการ และกิจกรรม โดยใช้มาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาในการตรวจสอบ 

     6. แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษาของทุกฝ่ายที่มีความเกี่ยวข้อง โดยการ

จัดทำเป็นเครื่องมือในการติดตามตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษา เมื่อดำเนินโครงการ เสร็จสิ้นแล้ว 

มีการสรุป และรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ 

      7. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเขียนรายงานการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน 

     8. จัดทำรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลการประเมินตนเอง (SAR) ตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ และจัดส่งรายงานต่อต้นสังกัด และหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี 

 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

อย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  การนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหาร

อัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนำข้อมูล

มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้ที ่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนา และร่วม

รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา   พัฒนาโรงเรียนไปสู ่เป ้าหมาย  และผู ้บริหารม ีภาวะผู ้นำและมี

ความสามารถในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนเกิดผลการดำเนินการ ดังน้ี 
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 1. การนำองค์กร : ร้อยละ 90 ของการดำเนินการบรรลุเป้าประสงค์ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
 2. กลยุทธ์ : ร้อยละ 90 ของกลยุทธ์และโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และเป้าหมาย
ของโครงการที่สนองกลยุทธ์ 
 3. นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ร้อยละ 90 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดหลักสูตรและ
บริการด้านต่างๆ และความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมความผูกพันของนักเรียนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
 4. การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ :  
  - ร้อยละ 80 ของวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือนวัตกรรม  
  - ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน  
   - ร้อยละ 80 ของงบประมาณรายรับต่อรายจ่าย 
  5. บุคลากร :  
  - ร้อยละ 95 ของครูที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 
  - ร้อยละ 95 ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อกิจกรรมสร้างความผูกพัน       
  - ร้อยละ 95 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่พัฒนาตนเองอย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปี 
  - ร้อยละ 95 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือวิทยฐานะสูงขึ้น 
  6. การปฏิบัติการ :  
 - ร้อยละ 95 ของนักเรียนที่มีระดับผลการเรียน 3 ขึ้นไป 
  - ร้อยละ 95 ของนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงกว่า 
 7. โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี 2564 

 8. โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 

 9. โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม/งานตามแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ของโรงเรียน 

 10. โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ด้วยนวัตกรรม PCSHSCR Model และ

ระบบวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) ตลอดจนถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหาร

จัดการโดยใช้ระบบ e-School /Google Apps/Line Application ทำให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง

จนได้รับรางวัลทั้งสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

 11. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 12. มีการร่วมมือโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้แก่ ผู้บริหาร ครู บุคลากร คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ในการดำเนินงานประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ปีการศึกษา 2564 โดยมีความพึงพอใจใน

ระดับมาก มีผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานการศึกษาปีการศึกษา 2564 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

ผลการดำเนินการด้านระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนได้

ดำเนินการจากผลการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
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การศึกษาประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดีเยี่ยม 

ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียนระดับดีเยี ่ยม มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับดีเยี ่ยม และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับดีเยี ่ยม 

เน่ืองจากสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและความ

ต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมี

ผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี ่ยมพัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น 

ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการ

คิดคำนวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม  

ค่านิยมและคุณลักษณะตามที่สถานศึกษากำหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ 

1 ในด้านคุณภาพผู้เรียน  มีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดีเยี ่ยม สถานศึกษามีการวางแผน 

ออกแบบกิจกรรมและดำเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการดำ เนินงานที่

ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการดำเนินงาน และการ

ปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีผลประเมิน

อยู่ในระดับดีเยี่ยม วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบท

สถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนา

และแก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน สถานศึกษาดำเนินงานตามระบบ

การประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมิน

อยู่ในระดับดีเยี่ยมโดยสถานศึกษาให้ความสำคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเกิดความร่วมมือในการวางระบบ

และดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบ

การบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษาจะต้องนำไป

วิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปนำไปสู่การเชื ่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาการจั ด

การศึกษาของสถานศึกษา (3 - 5 ปี) และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ดังนั้น จากผลการดำเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควร

พัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือ 
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 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 

มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู ้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มีกระบวนการพัฒนาวิชาการที่ เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียน
การสอน แหล่งเรียนรู้ ข้อมูลสารสนเทศ วิจัยในชั้นเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้สอดสอดกับผู้ เ รียน
และชุมชน มีกลไกการจัดการเรียน การสอนแบบบูรณาการ เน้นการพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนใหม้ี
คุณภาพและมีจิตสาธารณะเพื่อส่วนรวมและชุมชน โดยดำเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการวิเคราะห์ และพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับศักยภาพ ความต้องของผู้เรียน และชุมชน วางแผนการใช้หลักสูตร และกลไกการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน และได้ดำเนินการประเมินผลการใช้หลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน โดยสอบถามความพึงพอใจ ของผู้เรียน และผู้ปกครอง นำผลการประเมินมา
ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน และชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านและทุกกลุ่มเป้าหมาย  

โรงเรียนมีภารกิจในการศึกษาค้นคว้า และดำเนินการจัดการศึกษาสำหรับ ผู้มีความสามารถพิเศษ

ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ในลักษณะของโรงเรียน

ประจำ เพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้กับผู้มีความสามารถพิเศษ ที่มีกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ

และเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนกลุ่มด้อยโอกาส หรือขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งน้ีเพื่อพัฒนานักเรียนผู้

มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เหล่าน้ันไปสู่ความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น

ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีความสามารถระดับสูง เทียบเคียงกับนักวิจัยชั้นนำของ

นานาชาติ (world class) มีจิตวิญญาณมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติมีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ 

สามารถสร้างองค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้กับประเทศชาติ และสังคมไทยใน

อนาคต ช่วยพัฒนาประเทศชาติให้สามารถดำรงอยู่ และแข่งขันได้ในเวทีประชาคมโลก ตลอดจนเป็นสังคม

ผู้ผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สังคมแห่งคุณภาพและแข่งขันได้ รวมถึง

สังคมที่ยั่งยืน พอเพียง มีความสมานฉันท์เอื้ออาทรต่อกัน การปฏิรูปการศึกษาที่สำคัญที่สุดคือ การปฏิรูป

โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานออกไปเป็นประชากรที่มีคุณภาพ  

การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการเป็นงานหลักของสถานศึกษาและหลักสูตรเป็นหัวใจสำคัญ                

ในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจะต้องสามารถบริหารหลักสูตรให้

สอดคล้องกับความต้องการของผู ้เรียนและท้องถ ิ่น มีการบริหารงานวิชาการอย ่างมีประสิทธ ิภาพจัด

กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การเรียนรู้แบบบูรณาการ ใช้กระบวนการที่หลากหลายจากแหล่ง

เรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา  รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น   มีการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล การ
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เรียนที่หลากหลาย สนับสนุนบุคลากรในการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง และจัด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมผู้เรียนตามความสามารถและศักยภาพแต่ละบุคคล  การปฏิรูปการศึกษาที่

สำคัญที่สุดคือการปฏิรูปโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานออกไปเป็นประชากร

ที่มีคุณภาพ โดยถือว่าการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการเป็นงานหลัก ของสถานศึกษาและหลักสูตร  

เป็นหัวใจสำคัญในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจะต้องสามารถบริหาร

หลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นมีการบริหารงานวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 

จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การเรียนรู้แบบ บูรณาการใช้กระบวนการที่หลากหลายจาก

แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียน 

ที่หลากหลาย สนับสนุนบุคลากรในการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน อย่างต่อเน่ืองและจัดกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมผู้เรียนตามความสามารถและศักยภาพแต่ละบุคคล  

จากมติคณะรัฐมนตรีทำให้โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคหรือโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 
โรงเรียน มีสถานภาพเป็นโรงเรียนที่มีภารกิจพิเศษ มีวัตถุประสงค์และภารกิจเฉพาะตัวที่แตกต่างจากโรงเรียน
ทั่วไป ภารกิจใหม่ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค หรือโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 โรงเรียน ตามมติ
คณะรัฐมนตรีสรุปได้ ดังน้ี  
 1) เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา             
ที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความเป็นผู้นำ 
 2) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้ง                
ในระดับเดียวกันกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ 
 3) มีความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นและ
นักพัฒนาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับเดียวกันกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ชั้นนำของนานาชาติ 
 4) รักการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการเขียน รักการค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มีความรอบรู้ รู้รอบ และ
สามารถบูรณาการความรู้ได้ 
 5) มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำนานาชาติ 
 6) มีจิตสำนึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความเข้าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาตมิี
ความรักและความภาคภูมิใจในชาติบ้านเมืองและท้องถิ่น เป็นพลเมืองดี ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข   
 7) มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทยและภูมิปัญญาไทย 
ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ 

 8) มีจิตมุ่งที่จะทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ต้องการ 
ตอบแทนบ้านเมืองตามความสามารถของตนอย่างต่อเน่ือง 
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 9) มีสุขภาพอนามัยที่ดี รักการออกกำลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งทั้งกายและใจ 
 ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีที่มีความสามารถระดับสูงเยี่ยมเทียบเคียงกับนักวิจัยชั้นนำของนานาชาติ และมีจิตวิญญาณ มุ่งมั่น
พัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้าน คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้กับประเทศชาติและสังคมไทยในอนาคต ช่วยพัฒนาประเทศชาติให้สามารถ
ดำรงอยู่และแข่งขันได้ในประชาคมโลก เป็นสังคมผู้ผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น สร้างสังคมแห่ง ภูมิปัญญาและ
การเรียนรู้ สังคมแห่งคุณภาพและแข่งขันได้ และสังคมที่ยั่งยืนพอเพียง มีความสมานฉันท์เอื้ออาทรต่อกัน 
 ปัจจัยหรือเงื ่อนไขที่จะทำให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ 
การจัดต้ังโรงเรียน  ประกอบด้วยปัจจัย 3 ประการ ดังน้ี  
 ประการท่ี 1 มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกนักเรียนมีความเที่ยงและมีความเชื่อถือได้เป็นไปตาม
หลักวิชานักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนตามโครงการน้ีเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง เป็นเพชรแท้เป็นกลุ่มที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ใน
ระดับ 3% บนของกลุ่มอายุ (มีกระบวนการค้นหาเพชรแท้ที่มีประสิทธิภาพ) 

ประการที่ 2 มีหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นเป็นการเฉพาะ
สำหรับนักเรียนกลุ่มนี้ ซึ ่งเป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่
สนองตอบต่อความสามารถและความต้องการ ของนักเรียนเป็นรายบุคคล (Customized Curriculum) ช่วย
ให้นักเรียนค้นพบตนเองว่า มีความถนัดและความสนใจทางด้านไหน สามารถคิด ตัดสินใจ แก้ปัญหา 
ตลอดจนกำหนดเป้าหมายและวางแผนชีวิต ทั้งด้านการเรียน ด้านอาชีพ และด้านการดำรงชีวิต มีความรู้  
ความเข้าใจถ ึงธรรมชาติและลักษณะของอาชีพที่หลากหลาย โดยเฉพาะอาชีพที่ต้องใช ้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐาน ในการปฏิบัติงาน และอาชีพของการเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นัก
คิดค้นด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีอุดมการณ์และ
คุณลักษณะทั้ง 9 ประการ ตามอุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  

ประการที่ 3 มีครู มีการบริหารจัดการ และมีทรัพยากรสนับสนุนที่เหมาะสมเพียงพอ ครูและ
ผู้บริหารมีความตระหนัก มีความรู้ความเข้าใจ มีความเชื่อ มีศรัทธา เห็นคุณค่า และความสำคัญของการจัด
การศึกษา สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีความรู้ มีความสามารถ และมี
ทักษะ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีอุดมการณ์ และ
คุณลักษณะตามอุดมการณและเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ทั้ง 9 ประการ    

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้จัดโครงส ร้างให้มีลักษณะที่
ย ืดหย ุ ่น ม ีล ักษณะเป็นหลักสูตรรายบุคคล (Customized Curriculum) จัดรายวิชาและกิจกรรมที่
หลากหลายให้นักเรียนได้เลือกตามศักยภาพ ความถนัดและความสนใจ การจัดรายวิชาและกิจกรรมที่
หลากหลายให้นักเรียนผู้มีศักยภาพสูงด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาได้เลือกเรียนมี
วัตถุประสงค์หลักสำคัญดังน้ี 

1) เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสสำรวจความถนัดและความสนใจของตนเอง   
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2) เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพในด้านที่ตนเองรัก ถนัดและสนใจ  
3) เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความหลากหลาย เห็นคุณค่า และเห็นความสำคัญของคณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีต่อการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพ  
4) เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความหลากหลาย เห็นคุณค่า และเห็นความสำคัญของการวิจัย ทางด้าน

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ปัจจุบันประเทศไทยยังมีผู้ประกอบอาชีพทางด้านน้ี น้อยมากจน
ทำให้ประเทศไทยต้องพึ่งพาองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากต่างชาติเป็นจำนวนมาก ทำให้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
ของประเทศไทยมีมูลค่าต่ำ เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ประเทศไทยต้องสั่งเข้ามาใช้จากต่างชาติ  ผลที่
ตามมาคือประเทศชาติยากจนคนไทยจำนวนมากยังมีคุณภาพชีวิตที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น  
  การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย อาศัย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2442 ที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติ ให้
เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพล
โลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะ
พื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดย มุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ บนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
โรงเรียนจึงมีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โดยยึดสาระแกนกลางและเพิ่มเติมเน้ือหาที่มีความเข้มข้นทาง
วิชาการ อีกทั้งจัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจของผู้เรียน และชุมชน ตลอดจนมี
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องในทุกปีการศึกษาเรื่อยมา การพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน   

ดำเนินการ ดังน้ี 

 1) วิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาร่วมกับชุมชน สังคม ท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย ครอบคลุมทุกประเด็น  

2) นำผลการวิเคราะห์ที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป้าหมายและวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

3) การนำหลักสูตรของสถานศึกษาไปออกแบบจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นขั ้นตอนตามที่
กำหนด บรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย 

4) จัดทำแผนและดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินการใช้หลักสูตรอย่างต่อเน่ือง 
เน่ืองด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนวิทยาศาสตร์ 

จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์ปัญหา
ดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาวิชาการ ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความปลอดภัยต่อผู้เรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. กำหนด 
ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินมาตรการจัดการ เรียนการสอน ของโรงเรียนสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การระบาดของโรคติด เชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-
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19) ปีการศึกษา 2563 ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
ไว้ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จึงได้ดำเนินงานจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ สมรรถภาพและทักษะของผู้เรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ให้เกิดการพัฒนาอย่าง ต่อเน่ือง ดังต่อไปน้ี 
 1.  ศึกษา วิเคราะห์และนำสู่การปฏิบัติ แนวคิดในการบริหารจัดการการเรียนการสอน ภายใต้
สถานการณ์ COVID - 19  
   ในการปรับกระบวนการบริหารจัดการเรียนการสอนจากองค์กรการศึกษาและนักการศึกษาที่
เป็นแนวทางหน่ึงที่จะช่วยให้โรงเรียนได้แนวคิดในการบริหารจัดการการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์ 
COVID - 19 ในด้านต่าง ๆ ดังน้ี   
  1.1 ด้านการจัดการเรียนการสอน แนวคิดขอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 
 1) การเรียนผ่านระบบออนไลน์ 100% เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนเพราะมีความพร้อม
ทั้งด้านระบบการเรียนการสอนและหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ นักเรียนมีความพร้อม ผู้ปกครองมีความ
พร้อมในการช่วยเหลือสนับสนุน รวมทั้งมีเคร่ืองมือสนับสนุนการเรียน เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค แทปเลต 
สมาร์ทโฟน และอินเทอร์เน็ต กรณีที่นักเรียนไม่มีอุปกรณ์ เทคโนโลยี ทางโรงเรียนได้แก้ไขปัญหาโดยนำ
คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค ไปให้นักเรียนยืมใช้ 
  2) การเรียนในห้องเรียนเหมาะสำหรับโรงเรียน เพราะมีจำนวนนักเรียนที่เหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียน และมีพื้นที่มากพอให้สามารถปฏิบ ัติตามนโยบาย Social Distancing เพ ื ่อรักษา
ระยะห่างและการดูแลสุขอนามัยของผู้เรียนได้ อย่างเคร่งครัด  
  3) การเรียนผสมผสานแบบออนไลน์และออฟไลน์  
   4) การเรียน Home School ผู ้ปกครองจะมีบทบาทจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 
ที่เหมาะสมกับนักเรียน ซึ่งอาจจะเป็นการเรียนคอร์สออนไลน์ เป็นรูปแบบการเรียนรู้กับหลักสูตรของกลุ่ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และหลักสูตรสถานศึกษา 
  1.2 ด้านการประเมินผล การประเมินจะถูกเปลี่ยนจาก “การประเมินผลการเรียน” ไปสู่  
“การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้” น่ันคือการวัดผลลัพธ์ให้คุณครูเข้าใจว่านักเรียนเหมาะกับการเรียนรู้รูปแบบ
ไหน และอะไรที่จะสามารถเติมทักษะที่คุณครูคาดหวังได้ การประเมินผลจึงเป็นการทำความเข้าใจ ไม่ใช่การ
ตัดสิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มีการจัดทำแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนในสถานการณ์ COVID – 19 โดยมีเน้ือหาทั้งในส่วนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทั้งรูปแบบ
ปกติ และการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน บทบาทในการเรียนของนักเรียน บทบาทในการสอนของ
ครู การเรียนในชั้นเรียน (On – Site) การเรียนผ่านโทรทัศน์ (On – Air) และการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
(Online) การพัฒนาการเรียนผู้เรียนมีส่วนร่วมกับผู้สอน  
  1.3 ด้านการพัฒนาครู สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้
นำเสนอการปรับการศึกษายุคนิวนอร์มอล ในการปรับบทบาทและการพัฒนาครู โรงเรียนได้นำแนวคิดมา
ปรับ ดังน้ี  
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 1) ปรับรูปแบบดั้งเดิมจากครูที่ผู ้สอน (Teacher) ไปเป็นครูผู้สนับสนุนการเรียนรู้ หรือ 
Learning Facilitator โดยเช ื ่อว ่ามีครูที ่ม ีความสามารถในการเป็น Facilitator มีความสามารถในการ
เชื่อมโยงหลักสูตร วิธีการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนา  
 2) ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรมครู  ให้ครูเปลี่ยนจากผู้ สอน (Teacher)  
ไปเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ ชักชวนให้เด็กได้เรียนรู้ โดยมีแนวคิดที่สำคัญ ๒ แนวคิดในการมุ่งเน้นการพัฒนา
ครู ได้แก่เปลี่ยนจากครูแบบเดิมเป็นครูที่สอนครอบคลุมเกี่ยวกับการใช้ชีวิตจริงได้ (Transform Teachers 
to New Normal in Education) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และนักเรียนสามารถนำสมรรถนะการเรียนรู้
มาใช้เพื่อการเรียนรู้ การดำรงชีวิต และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แพลตฟอร์มสนับสนุนเพื่อการพัฒนาครู
อย่างยั่งยืน (Supporting Platform for New Normal Teachers) ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ที่เป็น National Online Platform พัฒนาครูให้มีความพร้อมสู่การเป็นครูยุคใหม่ในศตวรรษที่  21 ปรับ
ทักษะของครูเพื่อเอาเทคโนโลยีมาใช้ในปัจจุบันและในอนาคต ความต้องการในการเรียนรู้ของนักเรียน เป็น
การสอน เป็นการรับข้อมูล เป็นการเพิ่มเติมความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักเรียน  
  1.4 ด้านการบริหารหลักสูตร โรงเรียนได้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่มี
ความหลากหลาย และรูปแบบการสอนก็ต้องปรับให้มีทั้ง 2 แบบ คือ ออฟไลน์และออนไลน์ การออกแบบ
หลักสูตรจึงคำนึงถึงความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคน มีแบบทดสอบที่หลากหลายเพื่อวัตถุประสงค์  
ที่แตกต่างกัน รวมถึงนักเรียนและครูร่วมกันออกแบบสภาพแวดล้อมในห้องเรียน  
  1.5 การรับฟังเสียงสะท้อน จากครู ผู ้ปกครอง นักเรียนและชุมชน สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้สรุปนิวนอร์มอลทางการศึกษาไทยว่า การศึกษายุคนิวนอร์มอลน้ัน
ระบบการศึกษาจะเป็นส่วนหนึ่งของระบบสังคม มีการให้ความสำคัญกับกระบวนการ รวมถึง well-being 
ของนักเรียนแบบองค์รวม เกิดการพัฒนาการศึกษาโดยการรับฟังเสียงสะท้อนจากทุกระดับ ครู ผู้ปกครอง 
นักเรียน ชุมชน ร่วมกันตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา องค์การยูเนสโกได้แนะนำโรงเรียนที่จะชว่ยให้
โรงเรียนและครูประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้รับความปกติใหม่หลังวิกฤตโควิด – ๑๙ ได้แก่ รับฟัง
เสียงของครูในการกำหนดนโยบายและแผนการ  สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ให้ความสำคัญกับสภาพ
จิตใจ สังคมและอารมณ์  ให้ความมั่นใจกับครูว่าจะได้รับการช่วยเหลืออย่างต่อเน่ือง โดยวิธีการที่หลากหลาย 
ช่วยให้ครูปรับตัวเข้ากับ New Normal ทำตามมาตรการ Social Distancing สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  
ลงทุนกับภาคการศึกษา และคอยตรวจสอบสถานการณ์และข้อเสนอแนะจากครู และประเมินสถานการณ์ 
พร้อมทั้งปรับแผนเมื่อจำเป็น  
 1.6 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร  การเรียนการสอนที่ต้องปรับเปลี่ยนไปเป็นการลงทุน 
ถ้าหากโรคระบาดน้ียังมีอย่างต่อเน่ือง ก็จะทำให้เราต้องปรับการลงทุนจากการลงทุนในสถานศึกษา อาจจะ
เป็นการลงทุนในเรื่องของการพัฒนาการปรับระบบการทำงานไปสู่แบบแผนในการสร้างการเรียนรู้และการอยู่รอด
ใหม่ในปัจจุบันโดยต้องมีปฏิสัมพันธ์ พึ่งพาสรรหา แหล่งความรู้ ประสบการณ์และการมีงานทำในบริบทใหม่ 
ปรับวิธีการทำงานด้วยการออกไปเชื่อมกับโลกที่เป็นจริงและเชื่อมกับการสื่อสารยุคใหม่ เพื่อช่วยให้วิธคิีด  
ประสบการณ์ และกระบวนการทำงานสอดรับปรับเปลี่ยน สร้างมิติการศึกษาใหม่ในรูปแบบของธุ รกิจใหม่ 
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(New Business Model) การพัฒนาทักษะ ประสบการณ์ และความรู้ของบุคคล การเปลี่ยนแปลงน้ีคือความ
เคลื่อนไหวใหม่จะช่วยขจัดการปิดกั้นศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ ทั้งยังก่อให้เกิดความโปร่งใสในการ
บริหารจัดการระบบและองค์กรโดยรวมต้องปรับพัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์ภายในองค์กรและกับ
ภายนอกสร้างสัมพันธภาพใหม่ จะช่วยการทำงานแบบใหม่ที่ก้าวทันโลก ทันความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
 โรงเรียนได้นำแนวคิดดังกล่าวสู่การปฏิบัติในการบริหารจัดการการเรียนการสอน ภายใต้
สถานการณ์ COVID - 19 สรุปเป็นแผนภูมิ ดังน้ี 
 

แผนภูมิแสดงแนวคิดสู่การปฏิบัติการบริหารจัดการการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.  ข้ันดำเนินการ 

การจัดการเรียนการสอน การเรียนผ่านระบบออนไลน์ 100% 

การเรียนในห้องเรียน 

การเรียนผสมผสานแบบออนไลน์ และออฟไลน์ 

การประเมินผลเพ่ือการเรยีนรู ้

การเรียน Home School 

การจัดการเรียนการสอน ปรับปรุงแบบจากครูผู้สอนเป็นครูผู้สนับสนุนการสอน 

ปรับเปลี่ยนการจัดการเรยีนรู้ผ่านการอบรมพัฒนาคร ู

ปรับทักษะของครู เพ่ือนำเทคโนโลยี 
มาบริหารจัดการเรียนการสอน 

แพลตฟอร์มสนับสนุนเพ่ือการ

พัฒนาครูอย่างยั่งยืน 

ครูที่สอนครอบคลุมเกีย่วกับการ

ใช้ชีวิตจริงได้ 

คำนึงถึงความแตกต่างของนักเรียน 

ครูและนักเรยีนร่วมกันออกแบบการเรยีนรู ้

รับฟังเสียงของครูในการกำหนดนโยบายเเละเเผน 

การบริหารหลักสูตร 

พัฒนาหลักสูตร 

การรับฟังเสียงสะท้อน จาก

ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และ

ชุมชน 

สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในโรงเรียน 

ให้ความสำคัญกับสภาพจิตใจ สังคมและอารมณ์ 
ของครูและนักเรียน 

สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในโรงเรียน 

การปรับระบบการทำงาน 
การบริหารจัดการทรัพยากร

ใหม่ตามลำดับความสำคัญ

ใหม่ 

การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนออนไลน์ 

การลงทุนในอุปกรณ์ที่ทำให้การเรียนการสอน

ออนไลน์มีประสิทธิภาพ 

ช่วยให้ครูปรับตัวเข้ากับ  

New Normal 

จัดให้มีครูเพียงพอ 

ลงทุนกับภาคการศึกษา 

รับฟังข้อเสนอแนะจากครู 
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 การนำนโยบายไปสู ่การปฏิบัติ นโยบายของรัฐ การวางแผน การประชุมและการมอบหมาย 
กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดแนวทางรวมถึงมาตรการเพื่อจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์  การแพร่
ระบาดของโรค COVID – 19 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน  ได้แก่ มาตรการการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
และแนวปฏิบัติระหว่างเปิดภาคเรียน ซึ่งสามารถแบ่งระยะการดำเนินงานออกเป็น 3 ระยะ ดังน้ี 
 ระยะท่ี 1 การเตรียมความพร้อม   
 1. โรงเรียนมีการสำรวจความพร้อมของนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการบร ิหาร
วิชาการ ประชุมและแต่งต้ังครูผู้สอนรวมถึงแต่งต้ังครูที่ปรึกษา และครูหัวหน้าระดับชั้นเพื่อรองรับการเรียน
การสอนในรูปแบบออนไลน์ นักเรียนที่มีความพร้อมและนักเรียนในกลุ่มที่ไม่มีความพร้อมในการเรียน
ออนไลน์ ทั้งน้ีโรงเรียนมีนักเรียนที่มีความพร้อมในการเรียนออนไลน์คิดเป็นร้อยละ 100  
 จากการสำรวจโรงเรียนได้มีการเตรียมความพร้อมให้กับครูในการใช้อุปกรณ์ เคร่ืองมือและระบบ 
เทคโนโลยีต่างๆ ในการสอนโดยโรงเรียนได้มีการจัดอบรมให้กับครูที่ได้รับมอบหมายให้สอนออนไลน์ อีกทั้ง
ยังมีการอบรมความรู้เกี่ยวกับโรค COVID-19 และแนวทางในการป้องกันตนเอง การสังเกตอาการป่วย การ
จัดอุปกรณ์เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม รวมถึงมาตรการที่ใช้ป้องกันการแพร่ระบาดภายในโรงเรียนเพื่อ 
ความปลอดภัยสูงสุด ในกรณีที่การแพร่ระบาดลดน้อยลง รัฐบาลผ่อนปรนจนโรงเรียนสามารถกลับมาเปิดได้
ตามปกติการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์และห้อง studio เพื่อใช้ในการดำเนินการสอนของครูโรงเรียน 
ซึ่งประกอบไปด้วยห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ 1 และ 2 และห้องปฏิบัติการอื่น ๆ เพื่อใช้สอนออนไลน์นักเรียน 
ในสถานการณ์ที่นักเรียนไม่สามารถเดินทางมาเรียนที่โรงเรียนได้ซึ่งมีการแบ่งใช้ห้องสอนออนไลน์นักเรียน  
ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เพื่อความสะดวกรวดเร็วของครูผู ้สอนอีกทั้ง ยังเป็นการบริหารจัดการการ
สอนเพื่อให้นักเรียนสามารถได้เรียนรู้ครอบคลุม ทั่วถึง โดยไม่จำเป็นต้องใช้เวลารอบทเรียนจากครูนานและ
ยังมีความต่อเนื ่องในการเรียน อีกทั้งยังมีกล้องที่ใช้ในการถ่ายทำการสอน  ของครูซึ ่งสามารถจับการ
เคลื่อนไหวของครูผู้สอนได้จึงสามารถเดินเคลื่อนที่ไปมาแสดงท่าทางเหมือนกำลังสอนนักเรียนในชั้นเรียนจริง 
เพื่อให้นักเรียนรู้สึกเหมือนการได้เข้าเรียนในชั้นเรียนปกติจริงๆ และมีจอดิจิทัลที่สามารถเขียน วาดภาพ 
แสดงคลิปวีดีโอหรือนำสื ่อการสอนอื่นๆมาแสดงขณะสอนได้ทันทีแทนการ ใช้กระดานไวท์บอร์ดที่ครูต ้องวาด
ภาพประกอบเพียงอย่างเดียว 
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 ระยะที่ 2 การทดลองจัดการเรียนการสอน “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียน  
เป็นการจัดการเรียนการสอนผ่าน Google Classroom และ Google Meet เป็นระบบตารางที่ให้นักเรียน 
ครูผู้สอน ผู้บริหาร รวมถึงผู้ปกครอง สามารถเข้ามาเรียนรู้ ผ่าน Google Classroom และGoogle Meet ได้ 
ซึ่งจะประกอบไปด้วยสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ  ที่ประยุกต์ใช้สื ่อดิจิทัล เทคโนโลยีสื ่อสังคม
(Social Media) แอฟต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน เช่น การประยุกต์ใช้ในการทำแบบทดสอบ
ออนไลน์ โดยใช้ Socrative Kahoot Google form  Microsoft form Quizizz  การประยุกต์ใช้เพื่อการคิด
วิเคราะห์สังเคราะห์ในการเรียนรู้ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบออนไลน์ infographic  Mind Map  Power Point 
online คลิปวีดิโอ รวมถึงไฟล์เอกสารที่เป็น Word  Excel Sheet การประยุกต์ใช้การประชุม  การอบรม 
การนำเสนอผลงาน ได้แก่ Google Meet  การประชุมทางไกลผ่านระบบวีดิโอ (Video Conference)  
ข้อมูลที่ใช้ประกอบกับการเรียน เพื่อความสะดวกในการเรียนรวมถึงเป็นอีกหน่ึงช่องทางให้ครูผู้สอนสามารถ
ติดต่อสื่อสาร และให้คำแนะนำนักเรียนได้ผ่าน Google Classroom และ Google Meet ภายใต้แนวคิด
โรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้ ถือได้ว่าโรงเรียนเป็นโรงเรียนแกนนำที่มีความพร้อมด้าน ICT อุปกรณ์
และระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ดังน้ี 

1. ระบบการบริหารจัดการการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์ COVID - 19 
 1.1 ระบบจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน (Course management) ใช ้สำหรับการจัด

หลักสูตรรายวิชาทั้งการเพิ่มหลักสูตรใหม่การเพิ่มเน้ือหาในแต่ละรายวิชา  
 1.2 ระบบจัดการไซด์ (Site management) ใช้ในการเพิ่มข้อมูลข่าวสารหรือหน้าวิชาที่กำลัง

เปิดสอนรวมถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ หน้าเว็บ  
 1.3 ระบบจัดการผู้ใช้งาน (User management) ใช้สำหรับจัดการผู้ใช้งานในระบบ  
 1.4 ระบบจัดการไฟล์ (File management) ใช้สำหรับการจัดการไฟล์ เช่น ไฟล์เอกสาร ไฟล์

รูปภาพ ไฟล์เสียงและไฟล์วีดีโอ  
2. เคร่ืองมือที่บริการสำหรับ Google Apps for Education  
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 2.1  Google Classroom  มีขั ้นตอนการสร้างชั้นเรียน การจัดการรายวิชา การประกาศ/ 
ประชาสัมพันธ์ (Announcement)  การมอบหมายงาน/การบ้าน (Create Assignment)  การสร้างคำถาม 
(Question) การใช้โพสต์ร่วมจากวิชาอื่น (Reuse Post)   การตรวจกิจกรรม หรือ การบ้าน  การส่งคะแนน
ออกเป็นไฟล์ CSV หรือส่งออกเป็น Google Sheets ช่วยให้ครูใช้สอนได้อย่างสะดวกเพราะสามารถแชร์ไฟล์
ออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมของ Microsoft office เช่น Word  Excel Sheet รวมถึงสามารถจัด VDO 
Conference  เพื่อช่วยในการเรียนการสอนออนไลน์  การนำเสนอผลงาน การประชุมรวมถึงใช้งานได้
หลากหลาย ช่องทางไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นมือถือ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการเรียน
ได้ในหลายช่องทางโดยทางโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้มีแนวปฏิบัติสำหรับครู 
แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน ตารางการเรียน และคู่มือการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน  
 2.2 Google Meet การประชุมทางวิดิโอได้ทุกที่ ทุกเวลา ทั้งการเรียนการสอนชั ้นเรียน   
การอบรม/พัฒนาการจัดทำแบบทดสอบของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย การประชุม 
การสัมภาษณ์ระยะไกล การนำเสนอผลงาน และอื่น ๆ สามารถกำหนดเวลา 

3. การประชุมทางไกลผ่านระบบวีดิโอ (Video Conference)  เป็นระบบที ่โรงเรียนใช้ ในการ
ติดต่อสื่อสาร ที่สามารถรับ-ส่งข้อมูลภาพ (ผู้ร่วมประชุมและเอกสารที่นำเสนอ) และข้อมูลเสียง ระหว่างจุด
ต่อจุดหรือจุดต่อหลาย ๆ จุดโดยผ่านระบบสื่อสาร IP (ไอพี) หรือ ISDN (ไอเอสดีเอ็น) ซึ่งจะเป็นลักษณะของ
การโต้ตอบซึ่งกันและกันแบบสองทางหรือพูดง่าย ๆ  ก็คือระบบประชุมทางไกลที่ผสมผสานระหว่างภาพ
ข้อมูล และเสียงให้เปรียบเสมือนมีการประชุมอยู่ในห้องเดียวกัน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง  โรงเรียนมหิดลวิทยานารณ์  กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ประเทศคู่พัฒนาทาง
การศึกษา (MOU)  การนำเสนอโครงงานของนักเรียน  การสัมภาษณ์การศึกษาต่อของนักเรียน  เป็นอีก
ทางเลือกที่สามารถดำเนินการได้ทุกที่ ทุกเวลา  ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากที่ต่าง ๆ  
สามารถทำการประชุมเพื่อวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
การเรียนการสอนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกลสามารถร่วมเรียนด้วยได้ และสามารถลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่
อาจเกิดขึ้นจากการเดินทางได้ 
 

แผนภาพ แสดงการบริหารจัดการการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์ COVID - 19 
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แผนภาพ แสดงการบริหารจัดการการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์ COVID - 19 
 

 
 
 
 
 

 
ระยะท่ี 3 การจัดการเรียนการสอน   

 สถานการณ์ที่ 1 กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ยังไม่คลี่คลายจะมีการจัด 
การเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์โดยประยุกต์ใช้ Google Classroom Google Meet  เป็นเคร่ืองมือที่
ช่วยให้ครูใช้สอนได้อย่างสะดวกเพราะสามารถแชร์ไฟล์ออนไลน์ที่เกี ่ยวข้องกับโปรแกรมของ Microsoft 
office เช่น Word  Excel รวมถึงสามารถจัด VDO Conference เพื่อช่วยในการสอนออนไลน์รวมถึงใช้งาน 
ได้หลากหลาย ช่องทางไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นมือถือ ช่วยให้ผู ้เรียนสามารถเข้าถึงการ
เรียนได้ในหลายช่องทางโดยทางโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้มีแนวปฏิบัติสำหรับ
ครู แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน และตารางการเรียน และคู่มือการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อให้สะดวกต่อ 
การใช้งานเพื่อให้สอดคล้องกับความพร้อมในการเรียนของนักเรียนในแต่ละกลุ่ม โรงเรียนแบ่งการเรียน  
การสอนที่ชัดเจน เป็นระบบ โดบจัดตารางเรียนเป็นiรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร และตามระดับชั้นเรียน 
 สถานการณ์ท่ี 2 
 เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลายลงโรงเรียนจัดทำแบบประเม ินตนเองตามแนวทาง  
การจัดการเรียนการสอน กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 โรงเรียน อีกทั้งเพื่อเฝ้า
ระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มีการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาใน
การป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคโควิด 19 โดยทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทั่วทั้งโรงเรียน  มีมาตรการการ
คัดกรองโรคก่อนเข้าโรงเรียน โดยจะมีครูรับหน้าที่ในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนที่นักเรียนจะเข้าสู่
อาคารเรียน หอพักนักเรียน(ก่อนการเช็คยอดหลังเวลา 20.00 น. รวมถึงมีคัดกรองทุกครั้งที ่ออกไปนอก
โรงเรียน และมีมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมของทุกวัน  มีการทำสัญลักษณ์ในจุดต่าง ๆ เริ่มต้ังแต่การต่อ
แถวเข้ารับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และจุดต่างๆที่อาจจะเป็นศูนย์รวมของคนจำนวนมาก เช่น ห้อง
พยาบาล  โรงอาหาร หอพักนอน เป็นต้น นอกจากนี้โรงเรียนมีแนวทางการจัดห้องเรียน โต๊ะเรียน โดยใน
หน่ึงห้องเรียนน้ันจะจำกัดนักเรียน 24 คนต่อห้องเท่าน้ัน  
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จากผลการดำเนินการ พบว่า 
1. ผลการประเมินหลักสูตรด้านความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ปีการศึกษา 2564 อยู่ในระดับมากขึ้นไป 
2. ผลการประเมินหลักสูตรสอดคล้องกับจุดเน้น ความต้องการและความถนัดของนักเรียนและ

จุดเน้นของโรงเรียนพิเศษเน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 อยู่ในระดับมากขึ้นไป 
3. ได้หลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละภาษา 

ต่างประเทศ 
4. ผลการประเมินหลักสูตรด้านการสร้างและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 อยู่ใน

ระดับมากขึ้นไป 
5. ความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 

2564 อยู่ในระดับมากขึ้นไป 
6. ผลการประเมินหลักสูตรด้านความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ

หลักสูตรกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 อยู่ในระดับมากขึ้นไป 
7. ผลการประเมินหลักสูตรสอดคล้องกับจุดเน้น ความต้องการและความถนัดของนักเรียนและ 

กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 อยู่ในระดับมากขึ้นไป 
8. สารสนเทศที่ได้จากการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรนำไปใช้วางแผน และดำเนินการพัฒนาใน 

ปีการศึกษาต่อไป 
9. มีแผนการจัดการเรียนรู้ แผนฉบับย่อ ที่ออกแบบการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ที่

เน้นด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างเป็นขั้นตอน โดยสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551  

10. ครูผู ้สอนทุกคนมีแผนการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นขั้นตอนตามที่กำหนด ปีการศึกษา 
2564 คิดเป็นร้อยละ 100 

11. กลุ่มงานบริหารหลักสูตรและวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครู นิเทศกำกับ ติดตามการจัดการ
เรียนการสอนอย่างเป็นขั้นตอน ปีการศึกษา 2564 คิดเป็นร้อยละ 100 

12. ครูทุกคนได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2564 คิดเป็น
ร้อยละ 100 

13. ได้แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี ้ว ัดของ
หลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา 2564 คิดเป็นร้อยละ 100 

14. รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
   15. คณะกรรมการงานบริหารหลักสูตรและวิชาการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่อย่างเป็นระบบ
นำผลการพัฒนาหลักสูตร ผลการประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 โดยพัฒนาทั้งภายในโรงเรียนและ
พัฒนาร่วมกับกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
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   16. คณะกรรมการงานบริหารหลักสูตรและวิชาการคณะกรรมการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
สรุปผลการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 
   17. คณะกรรมการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้จัดนิเทศ กำกับ ติดตามการใช้หลักสูตรของครู  
ปีการศึกษา 2564 
   18. ผลการวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2564 
   19. แผนการจัดการเรียนรู้ของคณะครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ปรับปรุง พัฒนาตามหลักสูตร
สถานศึกษา และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2564 
 

 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

 

มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ โดยจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากร
อย่างต่อเน่ือง จัดอบรมประชุม สัมมนาศึกษาดูงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 คร้ัง จัดสรรงบประมาณเพื่อให้
ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองตาม ID-PLAN แผนพัฒนาตนเองของแต่ละบุคคล การสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (PLC) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองในการศึกษาต่อ การจัดทำผลงานทางวิชาการ และเข้าร่วม
ประกวดผลงาน รางวัลดีเด่นด้านต่างๆ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนได้ 
และให้บ ุคลากรใหม่ได้เร ียนรู ้และสามารถสานต่อภาระงานให้บรรลุว ิสัยทัศน์ของโรงเรียน แต่งต้ั ง
คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน จากรายงานการผลปฏิบัติงานของครูรายบุคคล เพื่อพิจารณา
ความดีความชอบ ให้รางวัล ยกย่องชมเชย สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาตนเองและบุคลากรในภาพรวมส่งผลให้ครูและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จึงได้ร่วมมือกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยแม่
ฟ้าหลวงโดยจัดการอบรมการจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับครูผู้สอน และการอบรม เรื่อง การจัดการ
ชั้นเรียนออนไลน์ด้วยระบบ Google Classroom สำหรับครูผู ้สอนที่สนใจ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา
ศักยภาพและทักษะในการจัดการชั้นเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom  
          นอกเหนือจากน้ีผู้บริหารร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายบริหารสถานศึกษา มีการประชุมวางแผนเพื่อ
สำรวจความต้องการพื้นฐานของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเป็นที่ยอมรับของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยการส่งเสริมด้าน
ต่าง ๆ เช่น ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรให้เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาทั้งภายในและ
ภายนอก ส่งเสริมสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ส่งเสริม
สนับสนุนให้เสนอผลงาน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น ครูดีเด่น ครูแกนนำ ครูต้นแบบ และขอมี/เลื่อนวิทย
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ฐานะเพื่อเกียรติยศ ศักด์ิศรี และความก้าวหน้าในวิชาชีพ และส่งเสริมสนับสนุนครูที่มีความรู้ ความสามารถ
พิเศษด้านต่างๆ ถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียน ผลการดำเนินการพบว่า 
 1) ร้อยละ 5 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น 
 2) ร้อยละ 5 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนโดยเป็นวิทยากร
ภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา 
 3) ร้อยละ 5 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการอบรมพัฒนาตนเองอย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปี   
 

 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 
 

มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพเพ่ิมเร่ือง
มาตรการความปลอดภัย 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย  โดยได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารงาน 
ให้กลุ่มงานบริหารทั่วไปแยกออกจากกลุ่มงานอำนวยการ เพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษาให้เกิดความ
คล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล กำหนดรองผู้อำนวยการโรงเรียน 
เพื่อกำกับ ดูแล ติดตาม มีโครงสร้างการบริหารงานทั่วไป งานการบริหารงานอาคารสถานที่ รวมทั้งคำสั่ง
มอบหมายหน้าที่และภาระงานแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ ่มงานดังกล่าว โดยมี
ขอบข่ายงานและผลการดำเนินงาน ดังน้ี 

1. ผู ้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปร่วมกับคณะกรรมการงานอาคาร
สถานที่ประชุมวางแผนการดำเนินงานอาคารสถานที่งานจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มีความร่มรื่นมี
บริเวณพักผ่อนที่เพียงพอและกำหนดระบบรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน 

2. จัดทำโครงการ/กิจกรรม/งานพัฒนาสภาพแวดล้อม อาคาร สถานที่ และระบบรักษาความ
ปลอดภัยเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
        3. การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน   

     3.1 ปรับปรุงอาคารโดยการทาสีอาคารทุกหลังและห้องเรียนทุกห้อง จัดทำป้ายสารสนเทศ
อาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆ ป้ายนิเทศทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน เน้นให้ทุกจุดเป็นแหล่งเรียนรู้ อาคาร
ถาวรได้รับการปรับปรุงทาสีและซ่อมแซมห้องศูนย์วิชา ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด และแหล่งเ รียนรู้
ภายในห้องเรียนได้รับการพัฒนาสู่ระบบ ICT 
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. 

แหล่งเรียนรู้ห้องสมุด ที่เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อให้

นักเรียนได้สืบค้นและหาความรู้ 

 

แหล่งเรียนรู้ห้องสมุด เป็นแหล่งเรียนรู้ภายใน

ห้องเรียนได้รับการพัฒนาสู่ระบบ ICT 

 

แหล่งเรียนรู้ห้องสมุด มีเคร่ืองยืม-คืนหนังสือ

อัตโนมัติ 

 

จุดบริการน้ำดื่มที่อยู่ตามบริเวณจุดต่างๆ เพื่อ

บริการให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 

 

ลานพักผ่อน มีโต๊ะม้าน่ัง ให้บริการแก่

นักเรียน ครู และบุคลากรได้อย่างเพียงพอ 

ศูนย์อาหารเพื่อให้บริการแก่นักเรียน และผู้ปกครอง 
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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    3.2 การจัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ มีระบบดูแลรักษาปลอดภัยทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา มีครูเวรประจำวัน ครูเวรรักษาการณ์ในเวลากลางคืน มีพนักงานรักษาความปลอดภัย 
ปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง และมีการผลัดเปลี่ยนกันทุก ๆ 8 ชั่วโมง เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 

                 
                 การติดกล้องวงจรปิด                 ระบบไฟฟ้าฉุกเฉินตามอาคาร หอพักนักเรียนและจุดต่างๆ 

จัดสร้างศูนย์อาหารเพื่อให้บริการ 

แก่นักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา 

จัดสร้างหลังคาคลุมทางเดิน(Cover way) 
เพื่อกันแดดและฝน 3 จุด ได้แก่ บริเวณทางเดินหลัง
อาคารเรียน บริเวณระหว่างอาคารเรียนกับศูนย์อาหาร 
และบริเวณหอพักนักเรียนกับอาคารเรียน 
 

อาคารประกอบ (หอประชมุ โรงอาหาร โรงฝึกงาน ) 

ได้รับการปรับปรุงและซ่อมแซม 

พัฒนาภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้ร่มร่ืนด้วยการตกแต่ง
ต้นไม้ การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ จัดสวนหย่อม
บริเวณหน้าอาคารทุกหลัง และจัดลานน่ังพักผ่อน
กระจายหลายจุด   



 
 

              | 117  
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 :  PCSHSCR 

  3.3 จัดทำห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล ถูกสุขลั กษณะมี
ความมั่นคงแข็งแรง เช่น ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทาง
วิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการทุกห้อง  มีการบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัย เช่น อุปกรณ์ป้องกันภัย ระบบระบายอากาศเสีย อุปกรณ์ชะล้างร่างกาย เคร่ืองมือปฐมพยาบาล  
มีการจัดการของเสียที่เกิดจากทดลองของห้องปฏิบัติการ ถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักวิชาการจัดหาอุปกรณ์
และสิ่งอำนวยความสะดวกมีปริมาณเพียงพอพร้อมใช้งานในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทุกห้องเรียน เช่น 
อุปกรณ์ทดลองทางวิทยาศาสตร์ เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์  นักเรียนใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ในการทำการทดลอง 
 
 
 
 
 
 

  3.4 จัดให้มีห้องสมุดที่เป็นแหล่งสารสนเทศและความรู้เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ของคณะครู 
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง เช่น บริการสารสนเทศแบบดิจิทัล มีหนังสือให้บริการ
มากกว่า 40,000 เล่ม ทั้งหนังสือภาษาไทยและหนังสือภาษาอังกฤษ (Text books) เป็นต้น ห้องสมุดมี
นวัตกรรมการให้บริการ ยืม - คืนหนังสือแบบอัตโนมัติ  
 
 
 
 
 

3.5 จัดให้มีห้อง E - Library สืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ต     
  3.6 จัดให้มีห้องพยาบาลที่ได้มาตรฐาน  
    3.7 จัดให้มีพื้นที่อุปกรณ์ในการออกกำลังกายทั้งในร่มและกลางแจ้ง ที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย  

 
 
 
 
 
  3.8 จัดให้มีหอพักนอนที่มีความปลอดภัย ดังน้ี 

- มาตรฐานความปลอดภัยของตัวอาคาร มีโครงสร้างที่แข็งแรง สิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่
ระบบประปา ระบบแสงสว่าง ระบบน้ำอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์ ฯลฯ ที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย  
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- มาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีระบบป้องกันจากบุคคลภายนอก สัตว์และ
สิ่งของที่ก่อให้เกิดอัตรายแก่นักเรียน เช่น ถังดับเพลิง กล้องวงจรปิด เป็นต้น  

- จัดทำแผน/โครงการซ้อมป้องกันภัยแผ่นดินไหว ไฟไหม้ ให้กับครู บุคลการ และนักเรียนเป็น
ประจำทุกปี 

- มาตรฐานด้านความสะอาด สถานที่ อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ ห้องนอน บริเวณทางเดิน บริเวณอาคาร
หอพักถูกสุขลักษณะ ปราศจากขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล สัตว์ต่างๆ ที่อาจเป็นพาหะนำโรค 
 3.9 จัดให้มีบุคลากรประจำหอพักที่มีความรู้ความสามารถ ให้ความรู้ด้านทักษะชีวิต ด้านวิชาการ 
กำกับดูแลนักเรียนอย่างเพียงพอ หอพักละ 2 คน  
 
 
 
 

  
 

 3.10 จัดให้มีอาคารเรียนรวมเป็นที่รองรับจัดการเรียนการสอน การอบรมสัมมนา เป็นต้น 
 

   

 3.11 จัดให้มีหอประชุมเป็นที่รองรับจัดการเรียนการสอน การอบรมสัมมนา  

   

 

 3.12 จัดห้องรับประทานอาหารที่เป็นระเบียบ ปลอดภัย และสะอาด 
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 3.13 จัดให้มีห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ (Machine shop)  
 
 
 
 
 
  

 3.14 จัดให้มีสหกรณ์ร้านค้า  
 
 
 
 
 
 3.15 จัดให้มีศูนย์กีฬาที่ได้มาตราฐานมีความปลอดภัย  
 
 
 
 
 
 
 3.16 จัดให้มีห้องประชุมขนาดบรรจุ 15 คน/30 คน/100 คน  
 
 
 
 
 
 

3.17 จัดให้มีห้องสำนักงานวิชาการ/อำนวยการ/การเงิน/พัสดุ/กิจการนักเรียนเพื่อการบริหารงาน    
 โรงเรียนได้จัดเตรียม อุปกรณ์ ในการทำความสะอาดในห้องเรียน ห้องน้ำ บริเวณโดยรอบ  
อาคารเรียน พื้นที่ต่าง ๆ  อย่างเหมาะสม และเพียงพอโดยคำนึงถึงความประหยัดเป็นหลัก มีการเบิกจา่ ย 
ดูแลรักษา อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพการที่พร้อมกับการใช้งานได้ตลอด ฝึกวินัยในการดูแลรักษา มีการส่งเสริม
ให้รางวัลสำหรับห้องเรียนและพื้นที่สะอาด โดยความร่วมมือกันเป็นอย่างดี โรงเรียนได้จัดอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและบริการ ดังน้ี  
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 1) วีดีทัศน์    
 2) เคร่ืองฉายภาพข้ามศีรษะ  
 3) เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์, กระดานอัจฉริยะ interactive board  
 4) เคร่ืองขยายเสียง  
 5) เคร่ืองเล่นวีซีดี / ดีวีดี  
 6) คอมพิวเตอร์   
 7) ป้ายนิเทศตามจุดต่าง ๆ  
 8) เสียงตามสาย   
 9) ตู้ทำน้ำเย็น  
 10) เคเบิลทีวีตามศูนย์การเรียน   
 11) อ่างล้างภาชนะโรงอาหารและ  
 12) เคร่ืองล้างจานอัตโนมัติ 
 

 
 

                                                       
 
 จากการดำเนินงานดังกล่าว ทำให้โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มีอาคาร
เรียน ห้องเรียน อาคารประกอบ ที่เพียงพอ สะอาด แข็งแรง ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีลานพักผ่อน โต๊ะม้านั่งให้แก่นักเรียนอย่างเพียงพอ มีหอสมุดและแหล่ง
เรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้แก่นักเรียน และยัง มีระบบรักษา ความ
ปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

บรรยากาศและภูมิทัศน์ในโรงเรียนที่สวยงาม 
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การดูแล สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้น่าอยู่น่าเรียน 

 

บริเวณป้ายด้านหน้าของโรงเรียน 

 

สวนหย่อมบริเวณ อาคารหอประชุมและโรงอาหาร 

 

บริเวณด้านหน้าหอสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 

 

การดูแล       สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้น่าอยู่น่าเรียน 

 

ลานกิจกรรมหน้าเสาธง 
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 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู้ 
 

มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน

การบริหารจัดการและการจัด การเรียนรู้ ด้วยโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และ
การบริหารจัดการ พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสัญญาณ Wi-Fi ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ จัดหา
ซอฟต์แวร์ทางการบริหารกลุ่มงานและฝ่ายต่างๆ พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียน
การสอน จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์  โสตทัศนศึกษา สื่อดิจิตอล และซอฟต์แวร์ที ่ส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังน้ี 
 1. ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ สำรวจความต้องการด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน การบริหารและการจัดการ แล้วจัดทำโครงการ/งาน/กิจกรรม เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
ผลิตสื่อ ตลอดจนการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร  
 2. นำแผนงาน/โครงการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจัดทำแผนงบประมาณนำเสนอ
คณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติแผน/โครงการ 
   3. ดำเนินการจัดหาเทคโนโลยีและการสื่อสารให้ตรงตามแผนและความต้องการของครู นักเรียนและ
ผู้ที ่เกี ่ยวข้องนำไปใช้ในการบริหารจัดการงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแต่งตั้ง คณะกรรมการ
ดำเนินการในการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง 
ไมโครโฟน เคร่ืองพิมพ์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซอฟต์แวร์ต่างๆ เป็นต้น 
 4. ส่งเสริมให้ครูใช้และผลิตสื่อเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน เช่น บทเรียน
ออนไลน์ เว็บไซต์ หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ (E - book) สื ่อดิจิทัล (Tools Application) สำหรับการจัดการ
เรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นต้น 
 5. ส่งเสริมให้ครูใช้และผลิตสื่อเทคโนโลยี และการสื่อสาร เพื่อการบริหาร และการจัดการของฝ่าย       
/งาน/กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ เช ่น โปรแกรมลงทะเบียนชุมนุม โปรแกรมลงทะเบียนวิชาเลือก ระบบ 
Authentication ระบบการลงเวลาปฏิบัติงาน ระบบสหกรณ์ร้านค้า ระบบห้องสมุดออนไลน์ เป็นต้น 

ภูมิทัศน์โดยรวมมุมสูงของโรงเรียน 
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จากการดำเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มีการ
จัดหาผลิตสื่อ เทคโนโลยีและมีการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอนครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งมีการบริหาร
และการจัดการตามแผนงานโครงการ กิจกรรมที่กำหนด ครบทุกฝ่ายงาน ตรงตามความต้องการ ส่งผลให้การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดีการบริหาร
จัดการมีความสะดวก รวดเร็ว ครู นักเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการจัดหา ผลิตและใช้
เทคโนโลยีและการสื่อสารอยู่ในระดับมาก 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 โรงเรียนจัดให้มีการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอนรวมทั้งการบริหารและการจัดการ
ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่กำหนดได้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ครู นักเรียน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ได้ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การบริหารและการจัดการ  ดังน้ี 

1. การใช้เทคโนโลยี และการสื่อสารเพ่ือการเรียนการสอน 
โรงเรียนมีการจัดห้องเรียนที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนออกเป็น 3 แบบ เพื่อให้เหมาะสม        

กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และทุกห้องเรียนมีเทคโนโลยีและการสื่อสารที่เหมาะสม เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ ดังน้ี 
 1.1 ห้องเรียนประจำ มีทั้งหมด 30 ห้อง ทุกห้องเรียนมีสื่อเทคโนโลยีและการสื่อสารที่ครูและ
นักเรียนสามารถใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน คือ โทรทัศน์ Smart TV โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง และ 
อินเทอร์เน็ตไร้สาย 
 1.2 ห้องปฏิบัติการ ที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนในลักษณะการลงมือปฏิบัติ และมีเคร่ืองมือ 
วัสดุอุปกรณ์เฉพาะ ซึ่งโรงเรียนได้จัดให้ห้องปฏิบัติการมีสื ่อเทคโนโลยีและการสื่อสารพื้นฐานทุกห้อง เช่น 
โทรทัศน์ โปรเจคเตอร์ เคร่ืองฉายภาพข้ามศีรษะ ระบบอินเตอร์เน็ต เป็นต้น นอกจากน้ันห้องปฏิบัติการแต่
ละห้องยังมีเทคโนโลยีเฉพาะด้านที่เหมาะสม ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และ เพียงพอต่อการใช้งาน ดังต่อไปน้ี 
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ห้องปฏิบัติการเคมี จำนวน 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ จำนวน 2 ห้อง  

 

ห้องปฏิบัติการชีววิทยา จำนวน 2 ห้อง 

ห้องปฏิบัติการดาราศาสตร์ จำนวน 1 ห้อง  

 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ห้อง 

ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ จำนวน 1 ห้อง  

 
ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ จำนวน 2 ห้อง  

 

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ (Machine Shop)  ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ 

ห้องปฏิบัติการชีววิทยา  จำนวน 2 ห้อง 
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 ในด้านการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนได้มีการพัฒนาสื่อการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย
โปรแกรม Dreamweaver, Jooma, Google Site ครูจัดการเรียนการสอนแบบ Online ด้วยโปรแกรม
ระบบ Moodle ,ระบบ Learn Square จัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื ่อสังคม Social Media 
ได้แก่ Blog WordPress, Facebook, YouTube, Twitter, Google Apps, SAS Curriculum Pathways 
,E-book , E-learning,  Google Classroom, Pickers (paper+clicker), Kahoot  ครูนำความรู้ที่ได้รับมา
พัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนการสอนกับ ICT ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ส่งผลให้นักเรียนได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  

2. การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือการบริหารและการจัดการ 
 ระบบบริหารจัดการในโรงเรียนเป็นระบบที่นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จหากระบบการบริหารจัดการ
เป็นไปอย่ามีประสิทธิภาพย่อมนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้จัดให้มีการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน ดังน้ี  
 
 
 

การใช้ระบบยืมคืนหนังสืออัตโนมัติ 

 

การใช้ห้องสืบค้น E - Library  

ห้องปฏิบัติการศิลปะ ห้องปฏิบัติการดนตรี 

ห้องปฏิบัติการการงานอาชีพ ห้องเรียนรวม  
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 โรงเรียนได้ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดงานทางด้านต่าง ๆ มากมาย เช่น 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ระบบงานทะเบียนวัดผล ใช้โปรแกรม  SGS   

 

ระบบการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน 

ระบบห้องสมุดออนไลน์ (E - library of School) 
ให้บริการค้นหาหนังสือ การยืมและคืนหนังสือ 

ระบบห้องสมุดออนไลน์  

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ใช้โปรแกรม e - GP         

 

ระบบข้อมูลเงินเดือน E - money ระบบจ่ายตรงเงินเดือน (Direct Payment)  
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 ระบบการประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมีช่องทางสำหรับการประชาสัมพันธ์และแจ้งข่าวสารกิจกรรม
ต่างๆ ผ่านทางหลายช่องทาง เช่น ทางเว็บไซต์ www.pcccr.ac.th ทางระบบไลน์แอด PCSHSCR line, 
PCCCR NEWS และ PCCCR REPORT ทางระบบ Facebook เป็นต้น   

 
 

 
 
 
 

เว็บไซต์โรงเรียน www.pcccr.ac.th                        หน้าเพจ Facebook ของโรงเรียน 

โปรแกรม Salary ใช้สำหรับการจัดทำข้อมูล
เงินเดือนและข้อมูลหน้ีสิน) 

ระบบบริหารจัดการงบประมาณ  
e - Material 

การบริหารงานทางด้านงานกิจการนักเรียน 
ระบบบรหิารจัดการข้อมูลนักเรียนภายในโรงเรียน 

ใช้โปรแกรม e - student 

การบริหารงานด้านงานอำนวยการ  
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม e - office 

โปรแกรมการจัดตารางเรียนตารางสอน 

http://www.pcccr.ac.th/
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การสื่อสารผ่านระบบไลน์กลุ่ม (Link) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  จากการดำเนินการดังกล่าว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้สนับสนุน 
ส่งเสริม และให้คณะครู บุคลากรและนักเรียน ได้ใช้วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการเรียนการ
สอนอย่างทั่วถึงและเต็มศักยภาพ ต้ังแต่ปีการศึกษา 2564  คิดเป็นร้อยละ 100 ตลอดสามปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ครูใช้วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีและการสื่อสาร                    นักเรียนใช้อุปกรณ์ในการสื่อสาร  
 
 จากการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษาอย่างเป็น
ระบบและต่อเน่ือง มีคณะกรรมการงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ติดตาม ประเมิน
การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร รายงานการจัดการอบรมปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและการ
สื่อสาร รายงานการจัดการอบรมปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร ส่งผลให้การส่งเสริม 
การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอนอย่างทั่วถึงและเต็มศักยภาพ คิดเป็นร้อยละ 100 และ
ยังมีระบบดูแลบำรุงรักษาเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษาและดำเนินการอย่างมีประสิทธ ิภาพ   
มีระบบดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือทางเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่องและ
สม่ำเสมอ เพื่อให้พร้อมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทำให้เกิดผลจากการดำเนินการ ดังต่อไปน้ี 
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  1) ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อการจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ   
 2) ร้อยละ 100 ของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ม ีความพึงพอใจต่อจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 

จากการดำเนินการพัฒนาวางแผน จัดหา ผลิต ใช้ ปรับปรุง และซ่อมบำรุง เทคโนโลยีและการ
สื่อสารเพื่อการเรียนการสอน และการบริหารจัดการของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย ทำให้โรงเรียนมีเทคโนโลยีและการสื่อสารสำหรับการศึกษาและบริหารที่ทันสมัย เหมาะสมกับผู้ใช้ 
และตรงตามความต้องการของผู้ที ่เกี ่ยวข้อง ส่งผลให้โรงเรียนมีคุณภาพ การสอนของครู มีประสิทธ ิผล 
นักเรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี ครู นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจใน
การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 

 2.7 มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานของกลุ่มงานตามโครงสร้าง

การบริหารงานของโรงเรียน 

 
 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เงื ่อนไขความสำเร็จการดำเนินงานจัด
การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในลักษณะโรงเรียนประจำ เน้นคุณภาพเป็นต้นแบบของภูมิภาค 
ต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ การบริหารและการ
จัดการศึกษาภายใต้ผู ้บริหารที่มีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีความเป็น
ประชาธิปไตย ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดี ยึดแผนพัฒนาสถานศึกษาเป็นสำคัญ จึงจะ
พัฒนากระบวนการบริหารการจัดการภารกิจของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพจนเกิดประสิทธิผล และได้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และมาตรฐานการศึกษาที่
กำหนด การบริหารจัดการการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์ COVID -19 มีแนวทางปฏิบัติของและสภาพ
ปัญหา อุปสรรคการเรียนการสอน โดยจัดการข้อมูลเอกสาร (documentary data) การสอบถามและการ
สัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ให้ข้อมูลสำคัญ ผลการบริหารจัดการการเรียนการสอนภายใต้
สถานการณ์ COVID -19 พบว่า การบริหารจัดการการเรียนการสอนของโรงเรียน เป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางของรัฐบาล ในการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และมาตรการการ
ป้องกันการแพร่ระบาด มีแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการที่เป็นระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 และการมีส่วนร่วมกันของ
บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน แนวทางปฏิบัติ แบ่งได้เป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การเตรียมความ
พร้อมในการเรียนการสอนออนไลน์ ด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยี การออกแบบการเรียนการสอนตามหลักสูตร
โดยคำนึงถึงความแตกต่างของนักเรียน จัดการอบรมพัฒนาครู ระยะที่ 2 การทดลองจัดการเรียนการสอน 
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และระยะที่ 3 การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการการเรียนการสอน 
ภายใต้สถานการณ์ COVID -19 เพราะการเตรียมความพร้อม การทดลองและปฏิบัติจริงเพื่อการแก้ไขปัญหา
ไปพร้อม ๆ กับการปฏิบัติที่เป็นระบบ และมีการหารือและวางแผนร่วมกันของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุก
ภาคส่วนเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา  
 จากการทำการศึกษาวิจัย เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียน นักเรียน และครู ที่มีต่อคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนการสอนออนไลน์ภายใต้สถานการณ์ Covid-19 ในทุก
รายวิชาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย โดยผลจากการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี พบว่า  
 1. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนออนไลน์ ของนักเรียนต่อการจัดการเรียน 
การสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มีค่าเฉลี่ยรวมทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.40 ซึ่งอยู่ในระดับมาก 
    2. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนออนไลน์ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
ที่โรงเรียนจัดคร้ังน้ี ครูมีความเห็นสอดคล้องกันโดยมีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน
ออนไลน์ของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย อยู่ในระดับมากทุกรายการ และ
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.95 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.64 ซึ่งอยู่ในระดับมาก จึงสรุปได้ว่านักเรียน
และครู มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ทุกรายวิชาอยู่ในระดับมาก 
 

 แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีกว่าเดิม 

1. พัฒนาปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์การ 
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

2. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และมีวิทยฐานะสูงขึ้น เช่น การให้ความรู้
เพื่อเตรียมการวางแผนในการดำเนินการ สำหรับวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (ว PA) 
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 ระดับคุณภาพ : ยอดเย่ียม 

 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มีภารกิจในการศึกษาค้นคว้า และดำเนินการ

ศึกษาให้ผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ
ตอนปลายในลักษณะของโรงเรียนประจำ พัฒนาผู้เรียนให้ไปสู่ความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น ด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ดังนั้นหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนจึงมี
ความสำคัญมาก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายมีกระบวนการพัฒนาค ุณภาพ
การศึกษา ดังน้ี 
 

 กระบวนการพัฒนา 
 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการเรียนการสอนที ่เน้นผ ู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เช ียงราย ในปีการศึกษา 2564 ตามมาตรฐานการศึกษาขั ้นพ ื ้นฐาน แสดงผล  
การประเมินดังตาราง 
 

มาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

98 98 ยอดเยี่ยม 

3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ 
ต่อการเรียนรู ้

98 98 ยอดเยี่ยม 

3.3 มีการบรหิารจัดการชัน้เรียนเชิงบวก 93 93 ยอดเยี่ยม 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้รยีนอย่างเป็นระบบและ      

นำผลมาพัฒนาผูเ้รียน 
93 93 ยอดเยี่ยม 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละให้ข้อมลูสะท้อนกลบัเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

93 93 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
*3.6 นำข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ มุ่งสู่งานวิจัย
ในชั้นเรยีน 

93 93 ยอดเยี่ยม 

 

จากตาราง พบว่า กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ 
ราชวิทยาลัย เชียงราย ภาพรวมอยู่อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 

 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตได้ 

 
  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ดำเนินการจัดทำร่วมกันกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จ ุฬาภรณ  
ราชวิทยาลัย เชียงรายทั้ง 12 แห่ง วิเคราะห์โครงสร้างรายวิชา มาตรฐานรายวิชา ตัวชี้วัดรายวิชา ออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้ และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อร่วมกันอย่างต่อเน่ืองทุกรายวิชา ทุกปีการศึกษา 
การจัดการเรียนการสอนเน้นพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ส่งเสริมให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้
ทักษะและเชื่อมโยงองค์ความรู้นำไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมกระตุ้นให้ผู ้เรียนมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอน  
  โรงเรียนได้กำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียนเป็นนโยบายให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบ Active Learning โดยครูผู ้สอนสามารถใช้เทคนิคและวิธีการสอนที่เหมาะสมกับธรรมชาติ
รายวิชา วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ลักษณะผู้เรียน และความพร้อมของสื่อการเรียนรู้ เช่นการเรียนรู้แบบ
แลกเปลี่ยนความคิด การเรียนรู้แบบร่วมมือ การเรียนรู้แบบใช้เกม การเรียนรู้แบบกระบวนการวิจัย การ
เรียนรู้แบบแผนผังความคิด การเรียนรู้ผ่านการทำงาน การเรียนรู้ผ่านโครงงานเป็นต้น และได้มีการ
มอบหมายแต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศการสอนของครู เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
สามารถพัฒนานักเรียนให้นำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  กิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นว่านักเรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
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 3.2  ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ส่งเสริม สร้าง และพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ดำเนินการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ ห้อง
เคร่ืองมือ ห้องเรียนอัจฉริยะ จัดหาวิทยากรมาให้ความรู้ จัดค่ายพัฒนาด้านวิชาการ และด้านทักษะต่างๆ ครู
มีการใช้สื่อการเรียนการสอน มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าเรียน
ออนไซต์ได้ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก มีการใช้ Application 
ต่าง ๆ ในการเรียนรู้ เช่น Kahoot, Pear Deck, Padlet, Zappar, Phet Colorado Simulation, Google 
Form, Google Classroom, Google Meet, Lab Sheet เป็นต้น 
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 3.3 1. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

 
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้ดำเนินการส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ครูบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยจัดการชั้นเรียนรูปแบบต่าง ๆ 
เน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ทำให้นักเรียนมีความประทับใจ เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข สร้างช่องทางใน
การติดต่อสื่อสารระหว่างครูและนักเรียนที่หลากหลาย เช่น Line Application, Facebook, Messenger, 
Mail เป็นต้น นอกจากนี้ครูยังได้ใช้หลักจิตวิทยาในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความแตกต่ างกัน 
เน้นทักษะการคิด ใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพ
และประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ ครูทำงานวิจัยในชั้นเรียน มีการวิเคราะห์ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่
เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตรและบริบทสถานศึกษา โรงเรียนมีหลักสูตรที่เน้นศักยภาพและ
ความสามารถพิเศษของผู้ เร ียน ครูผู ้สอนมีการศึกษาสภาพปัญหาที ่เก ิดจากการจัดการเรียนการสอน 
แก้ป ัญหาโดยใช้กระบวนการวิจ ัยในชั ้นเรียนอย ่างน้อยปีการศึกษาละ 1 เรื ่อง ม ีการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ บรรยากาศและสถานที่พร้อมต่อ
การจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนมีบุคลิกภาพที่ดีเหมาะสมกับความเป็นครู แต่งกายสภาพ พูดจาไพเราะ 
และคอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนด้วยความเต็มใจ 
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 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 
  ระดับคุณภาพ  :  ยอดเยี่ยม 
  ครูผู้สอนแต่ละรายวิชาได้ร่วมกันจัดทำหลักสูตร ร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและ
ประมินผลกับกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แห่งทั่วประเทศ โดยมีผู ้เชี่ยวชาญจาก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มาเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ โดยแผนการจัดการ
เรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในรูปแบบ Active learning ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
ได้รับการส่งเสริมให้ฝึกทักษะการแสดงความคิดเห็น การสรุป  องค์ความรู้ การนำเสนอผลงาน ครูผู้สอนแต่
ละรายวิชาร่วมกันวางแผนการวัดผลและประเมินผลผู้เรียน ตามสมรรถนะสำคัญของหลักสูตรแกนกลาง โดย
ใช้เคร่ืองมือวัดและวิธีการวัดผล ประเมินผล ที่เหมาะสมหลากหลายตามสภาพจริง มีเกณฑ์การให้คะแนนที่
ชัดเจน เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนมีการร่วมกันจัดทำข้อสอบ วิเคราะห์ความยาก
ง่ายและความเที่ยงตรงของข้อสอบ ดังที่ได้กำหนดไว้ในโครงสร้างรายวิชาและแผนการวัดและประเมินผลของ
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณทั่วประเทศ โดยมีผู้เชี่ยวชาญประจำวิชามาให้คำปรึกษา       
  โรงเรียนกำหนดวันสอบกลางภาคและสอบปลายภาค กำหนดวันส่งคะแนนพร้อมกับส่งแ บบบันทึก
ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน บันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา แจ้งผลการประเมินให้ผู้เรียนได้ทราบก่อนที่จะ
มีการตัดสินผลการเรียน มีการจัดการเรียนซ่อมเสริมให้นักเรียนกลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อนเพื่อพัฒนาให้
นักเรียนทุกคนมีระดับคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน 
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 3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง

การจัดการเรียนรู้ 

 
ระดับคุณภาพ  :  ยอดเยี่ยม 

  โรงเรียนจัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมครูผู้สอนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการ
เรียนรู้ ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  12 แห่ง เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ มีการนิเทศการจัดการเรียนรู้ครอบคลุมจากเพื่อนผู้สอน  หัวหน้ากลุ่มสาระ
และคณะผู้บริหาร  นำจุดที่ควรพัฒนามาเป็นแนวทางในการทำวิจัยชั้นเรียน โดยผ่านกระบวนการชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC , Professional Learning  Community)  ทั้งภายในกลุ่มสารการเรียนรู้ใน
โรงเรียนและกลุ่มสาระของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  เพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  นอกจากน้ียังมีการนำเสนอผลงานที่เป็นเลิศ (Best  practice) เป็นเวทีให้ครู
แต่ละคนได้แสดงผลงานของครูและแสดงผลงานของโรงเรียนไปยังภายนอก  โดยได้รับรางวัล Obec Awards   
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 3.6 น าข้อมูลการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  มุ่งสู่งานวิจัยในช้ันเรียน 

 
ระดับคุณภาพ  :  ยอดเยี่ยม 

  ครูผ ู ้สอนสร้างเครือข ่ายชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางว ิชาช ีพ (PLC , Professional Learning  
Community) ทั้งภายในกลุ่มสารการเรียนรู้ในโรงเรียนและกลุ่มสาระของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย ทั้ง  12  แห่ง โดยได้กำหนดกรอบการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของแต่ละ
รายวิชา เพื่อประชุม  ปรึกษาหารือและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างเป็นระบบ จัดทำคู่มือการ
พัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแต่ละรายวิชาสำหรับครู  มีปฏิทินการ  PLC และการบันทึก  PLC  ใน
ระดับต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยมีการนำสิ่งที่เรียนรู้และข้อมูลสะท้อนกลับจากการทำกิจกรรมมาปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน โดยการทำวิจัยชั้นเรียน เพื่อ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้และมีองค์ความรู้  ตามเป้าหมายที่กำหนด  
 

 แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีกว่าเดิม 

 
1. ส่งเสริมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการ เน้นการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบโดยใช้

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นฐานในการสืบเสาะหาความรู้ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการทำงาน การ
เรียนรู้และการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน 

2. ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างต่อเน่ือง 
3. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีองค์ความรู้ใหม่ในวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอและต่อเน่ือง 
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 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษา จะต้องนำไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปนำไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จ นำไปใช้ในการวางแผน
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังน้ัน จากผลการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่นจุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ ดังน้ี 

 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

• ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
1.  มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักส ูตรโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาคสำหรับนักเรียนซึ่งเป็นผู้มีความสามารถ
พิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเป็นหลักสูตรที่
สนองตอบต่อความสามารถและความต้องการของนักเรียน
เป็นรายบุคคลซึ่งเกิดจากการร่วมมือของทั้ง 12 โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นผู้ร่วมจัดทาหลักสูตร 
โดยมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์ คณาจารย์
จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป็น
ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาในการจัดทำหลักสูตร 
2.  ส่งเสริมให้นักเรียนสื่อสารได้อย่างน้อยสองภาษาเพิ่มเติม
จากภาษาอังกฤษ ได้แก่ภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีน 
3.  ส่งเสริมการสร้างผลงานทางวิชาการของนักเรียนไปสู่
ระดับชาติ และนานาชาติ 

• ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
1. ส่งเสริมการใช ้ภาษาต่างประเทศในการ
สื่อสารให้มากขึ้น 
2. ยกระด ับการส ่ง เสร ิมให ้น ักเร ียนม ีจิต
วิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นัก
คิดค้น และนักพัฒนาเทียบมาตรฐานสากลใน
ระดับเดียวกัน 
3. โรงเรียนตอบรับกิจกรรมจากหน่วยงาน
ภายนอกให้น้อยลง โดยพิจารณากิจกรรมน้ันๆ 
ให้ เหมาะสมก ับหล ั กส ู ตรของ โรง เ ร ีย น
วิทยาศาสตร์ภ ูม ิภาคเพื ่อเป็นประโยชน์กับ
นักเรียนได้มากที่สุด 
4. ควรส่งเสริมด้านผลการผลิตให้ผู้เรียนศึกษา
ต่อในด้านวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ให้มากขึ้น 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
4.  มีการจัดทำโครงการที่พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในการ
ส่งเสริมส ู ่การเป็นน ักว ิจ ัยและนักว ิทยาศาสตร์อย ่ า ง
หลากหลาย เช ่น โครงการยกระดับคุณภาพห้องเร ียน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการส่งเสริม 
การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การศึกษาดูงาน ด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่มาตรฐานสากล โครงการ
คล ิน ิกว ิชาการ โครงการสอนเสร ิมนอกเวลาราชการ 
โครงการหน่วยวิจัยอิเล็กทรอนิกส์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 
เป็นต้น 
5.  มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับชาติทุกกลุ่มสาระที่มีการ
ทดสอบและต่อเน่ืองมาโดยตลอด 
6.  นักเรียนสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันภายในหอพักได้อย่างมี
ความสุข นักเรียนช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีทั้ง รุ่นพี่
และรุ่นน้องโดยไม่มีการแบ่งแยกจังหวัดหรือสายชั้นหรื อ
ห้องเรียน 
7.  นักเรียนมีกิจกรรมจิตสาธารณะเพื่อสังคมทั้งกิจกรรมที่
โรงเรียนจัดขึ้นและนักเรียนจัดกิจกรรมด้วยตนเอง 

 

 

 

• ด้านกระบวนการบริหารและการจัด 
การเรียนการสอน 

1. สถานศึกษามีวิสัยทัศน์ พันธกิจ อุดมการณ์ เป้าหมาย 
และเป้าประสงค์ ที่กำหนดไว้ชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของโรงเรียน วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของ
ชาต ิ  นโยบายของร ัฐบาลและต ้นส ังก ัด ท ันต ่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม  
2. สถานศึกษามีคุณภาพดีเด่นการจัดการเรียนรู ้ ด้ าน
วิทยาศาสตร์ในการพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามอุดการณ์
และเป้าหมายของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย  
3. พ ัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เร ียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา  

• ด้านกระบวนการบริหารและการจัด 
การเรียนการสอน 
1. ควรพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู ้ เร ียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้ โดยเฉพาะ
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและการจัด
การศึกษาพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ใน
ทุกรายวิชา 
2. ควรส่งเสริมด้านผลผลิตให้ผู ้เรียนศึกษาต่อ
ด้านวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ให้มากขึ้น 
3. ครูควรมีการพัฒนาด้านการวิจัยและนำผล
วิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
4. ส ่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้ม ีความ
เชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ พัฒนาสู่ความเป็นครูมือ
อาชีพ และได้รับการส่งเสริมให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
 

4. ครูควรนำเทคนิคการสอน สื่อการสอนที่
หลากหลายและนำสื่อเทคโนโลยีต่างๆเข้ามามี
บทบาทในการเรียนการสอนให้มากขึ้น 

• ด้านกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1. ผู้สอนมีความมุ่งมั่น ในการพัฒนาจัดกิจกรรมให้ผู้ เรียน

ได้เรียนรู้โดยผ่านการคิดการลงมือปฏิบัติโดยใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้ที ่หลากหลายทั้งในทั้งห้องเรียนและนอก
ห้องเรียนและมีการประเม ินการจัดการเรียนรู้เพื่อนํามา
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาในการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนได้ 
2. ผู้สอนใช้สื่อเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ สถานศึกษายังมุ่งพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ด้านสื ่อ เทคโนโลย ี เพ ื ่อพ ัฒนาผู้ เร ียนอย่างเต็ม
ศักยภาพ 
3. ทุกกลุ ่มสาระการเรียนรู้ม ีแผนการจัดการเรียนการ

จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและแผนการจัดการ
เรียนการเรียนรู้ที ่ใช้สื ่อนว ัตกรรมและเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอนเช ิงบวก นำไปใช้สอนช่วยยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีผล
การเรียนดี สามารถเข้าแข่งขันทางวิชาการระดับต่าง ๆ 
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลจำนวนมาก 
4. ครูทุกคนได้รับการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื ่อง

หลักสูตรสถานศึกษา และองค์ความรู้ใหม่ในวิชาชีพ ส่งผล
ให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ครูผลิตสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์ใน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที ่หลากหลาย ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน ส่งผลให้การจัดการ
เรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมายและมีคุณภาพ 
6. ครูมีการวางแผนการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 

และหลากหลาย ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดี เป็นไปตาม

• ด้านกระบวนการเรียนการสอนที ่ เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1. ส่งเสริมกิจกรรมการจัดการเรียนรู ้ในเชิง
บูรณาการ เน้นการคิดแก้ป ัญหาอย ่างเป็น
ระบบโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็น
ฐานในการสืบเสาะหาความรู้ พัฒนาผู้เรียนให้
ม ีท ักษะการทำงาน การเร ียนร ู ้และกา ร
ดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน 
2. ส ่ง เสร ิมให ้คร ู ได ้ร ับการพ ัฒนาท ักษะ
ภาษาอังกฤษอย่างต่อเน่ือง 
3. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีองค์ความรู้ใหม่ใน
วิชาชีพอย่างสม่ำเสมอและต่อเน่ือง 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่ 5 มีนาคม 2562 สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอการกำหนดตัวชี้วัด
ความสำเร็จด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จะต้องมีผล
การเรียนในรายวิชาที่สอนเฉลี่ยต้ังแต่ 3.50 ขึ้นไป ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาในแต่ละปี 
7. ครูมีวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 

 

 แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

1. ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะด้านการสร้างนวัตกรรม และค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง 
2. การยกระดับผลผลการทดสอบทางวิชาการระดับชาติ (O - NET) ของทุกรายวิชา  
3. ขยายเครือข่ายความร่วมมือ ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง 

และมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  
4. การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาให้ต่อเน่ือง 
5. สง่เสริมพัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  
6. จัดหาแหล่งเรียนรู้ ที่ทันสมัย พร้อมใช้งาน ตลอดจนการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ให้

มากขึ้น 

 

 ความต้องการความช่วยเหลือ 

1. การสนับสนุนและความร่วมมือทำข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
2. การพัฒนาคลังข้อสอบ Online ตามแนวทางของการประเมิน O – NET และ PISA 
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คำรับรอง 
การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาข้ันพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศกึษา ๒๕๖๔ 
ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

 
คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ ตามประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

 เร ื ่อง แต่งตั ้ง  คณะกรรมการประเม ินค ุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่ หน่วยงานต้นสังกัดประกาศแต่งต้ังขึ้นทะเบียนไว้อย่างน้อย ๑ คน ดำเนินการ
ประเมินผลการดำเนินงานตาม ประเด็นพิจารณาของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓ มาตรฐาน ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ น้ัน  

คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเมื่อวันที่ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว 

 
 

 
 
(นางสาวจีรพรรณ  อุดมลาภ)      (นายประเสริฐ  กันธะวัง) 
           ผู้ทรงคุณวุฒิ               ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 
 

          (ดร.วันสว่าง  สิงห์ชัย) 
                                          ประธานการประเมิน 
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ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
เร่ือง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา  
ประจำปีการศึกษา 2564 

******************************************************************************* 
 ตามที่ได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวง เรื ่อง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งได้ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนที่ 11 ก ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 โดยได้กำหนด 
ให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง ต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป ็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศ ึกษา  
ที ่ร ัฐมนตรีว ่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกำหนด พร้อมทั ้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
ของสถานศึกษาที ่ม ุ ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที ่กำหนดไว ้ จัดให้  
มีการประเม ินผลและตรวจสอบค ุณภาพการศ ึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเน ิ นการ  
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง  
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ ยังมีประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับ  
การศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนพิเศษ 
235 ง ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2561 

ดังน้ัน ทางโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จึงได้กำหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และการมีส่วนร่วมของผู้ เก ี ่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน  
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นไปตาม
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)(สมศ.) พร้อมทั้ง  
ได้กำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา
2564 ตามตารางแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ต่อไป 
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มาตรฐาน
การศึกษา 

ประเด็นพิจารณา/ 
ประเด็นพิจารณาย่อย 

เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ 

1) คุณภาพผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
   1) มีความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสาร 
และการคิดคำนวณ 

90 ยอดเยี่ยม 

   2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

90 ยอดเยี่ยม 

   3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 90 ยอดเยี่ยม 
   4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

90 ยอดเยี่ยม 

   5) มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 90 ยอดเยี่ยม 
   6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

90 ยอดเยี่ยม 

  *7) มีทักษะและความสามารถในการใชh
ภาษาต่างประเทศ (อย่างน้อย 2 ภาษา) ในการสื่อสาร 
ได้แก่ ภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น 

90 ยอดเยี่ยม 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
   1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี ตามที่
สถานศึกษากำหนด 

99 ยอดเยี่ยม 

    2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 99 ยอดเยี่ยม 
   3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

99 ยอดเยี่ยม 

   4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 90 ยอดเยี่ยม 
2) กระบวนการ
บริหารและ 
การจัดการ 
 
 
 
 

2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา
กำหนดชัดเจน 

95 ยอดเยี่ยม 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 95 ยอดเยี่ยม 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่ม เป้าหมาย 

95 ยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง 
วิชาชีพ 
 

100 
 

ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน
การศึกษา 

ประเด็นพิจารณา/ 
ประเด็นพิจารณาย่อย 

เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ 

2) กระบวนการ
บริหารและ 
การจัดการ (ต่อ) 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

95 ยอดเยี่ยม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน 
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

95 ยอดเยี่ยม 

*2.7 มีการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน 
ของกลุ่มงานตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 

100 ยอดเยี่ยม 

3) กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

98 ยอดเยี่ยม 

3.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้  

98 ยอดเยี่ยม 

๓.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 93 ยอดเยี่ยม 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ 
นำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

93 ยอดเยี่ยม 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

93 ยอดเยี่ยม 

*3.6 นำข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
มุ่งสู่งานวิจัยในชั้นเรียน 

93 ยอดเยี่ยม 

 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  14  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕64 
 
 

(นายวันสว่าง  สิงห์ชัย) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
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คำส่ังโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย 
ท่ี ๑๔o/ ๒๕๖4 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
------------------------------------------------------------------------- 

  

 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา 
๙(๓) ได้กำหนดการ จัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักที่สำคัญข้อหนึ่ง คือ  
มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบ ประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา  
โดยมาตรา ๓๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจหน้าที ่กำกับดูแล  การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท 
กำหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศ ึกษา 
จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึง  
ของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเน่ือง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาอย่างสม่ำเสมอ อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗(๑) จึงแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖4 
ดังต่อไปน้ี 
  ๑.  คณะกรรมการท่ีปรึกษา  ประกอบด้วย 
 ๑. ดร.วันสว่าง  สิงห์ชัย   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางกนกพร  วงศ์ชาลีกุล  รองประธานกรรมการ 
 ๓. ดร.สุพจน์  ทาวงศ์   กรรมการ 
 ๔. นางสาวผุสดี  สมณา   กรรมการ 
 ๕. นายจีรศักด์ิ  จันต๊ะ   กรรมการ 

๖. นายวิรัตน์   แก้วเป็ง   กรรมการ 
๗. นางสาวสุกัญญา โชติวรรณพร  กรรมการ 
๘. นางสุนีย์  ยามี   กรรมการ 
๙. นางอ้อยใจ  ทิพย์เนตร  กรรมการ 
๑๐. นายประชา  วงศ์ศรีดา  กรรมการ 

  ๑๑. นางมนัสชนก  ตามวงค์   กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๒. นางประภัสสร ทับทอง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าท่ี  กำกับ ติดตาม ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน
ให้การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล  
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๒.  คณะกรรมการจัดเตรียมข้อมูล ประกอบด้วย 
๒.๑  มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพนักเรียน   

  ๑. นายสุพจน์  ทาวงศ์   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวผุสดี  สมณา   รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางทองเพียร  สิงห์ชัย   กรรมการ 
  ๔. นางพัชรินทร์  บุญยืน   กรรมการ 
  ๕. นางสร้อยทิพย์ แก้วหน่อ  กรรมการ 
  ๖. นางธัญชิตา  รัตนาธรรม  กรรมการ 
  ๗. นางบุษบา  ปัดภัย   กรรมการ 
  ๘. นายเกียรติไกร ทนันชัย   กรรมการ 
  ๙. นายณัฐชนน  ศรีเมือง   กรรมการ 
  ๑๐. นางสาวพพรรธน์ มณีรัตน์   กรรมการ 
  ๑๑. นายพิพัฒน์  เชื้อเมืองพาน  กรรมการ 
  ๑๒. นางกาญจนา คำจีนะ   กรรมการ 
  ๑๓. นายนรชัย  ปัญโญ   กรรมการ 
  ๑๔. นางมนัสชนก ตามวงค์   กรรมการ 
  ๑๕. นายประชา  วงศ์ศรีดา  กรรมการ 
  ๑๖. นายนวมินทร์ วงศ์ไชย   กรรมการ 

๑๗. นายเอกลักษณ์ อุตะมะแก้ว  กรรมการ 
  ๑๘. นางสาวจิณณ์ณิตา พงศ์จักรธนโชติ  กรรมการ 
  ๑๙. นางสาวสุณัฐชา โนจิตร   กรรมการ 

๒๐. นางสาวสรัญทร ปุกคำนวล  กรรมการ 
๒๑. นางกฤษณา  จันต๊ะคาด  กรรมการ 
๒๒. นางสาวนวลสวาท จอมใจ   กรรมการ 
๒๓. น.ส.จอมขวัญรพี ชราชิต   กรรมการ 
๒๔. นายชัยนันท์  จินะพรม  กรรมการ 
๒๕. นายจุลดิษฐ  วีรศิลป์   กรรมการ 
๒๖. นางมยุรี  มูลสวัสด์ิ  กรรมการ 

  ๒๗. นางสาวชลิตา ชาญชมภู  กรรมการ 
๒๘. นางสาวพิมพาภรณ์ บุญสง่า   กรรมการ 

  ๒๙. นายภูริภัทร  ใจมา   กรรมการ 
๓๐. นางสาวอรวรรณ อัคนิบุตร  กรรมการ 
๓๑. นางบัวตูม  ออนตะไคร้  กรรมการและเลขานุการ 
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 4.๒  มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ๑. นางกนกพร  วงศ์ชาลีกุล  ประธานกรรมการ 
  ๒. นายจีรศักด์ิ   จันต๊ะ   รองประธานกรรมการ 
  4. นายวิรัตน์  แก้วเป็ง   กรรมการ 

4. นางสาวสุกัญญา โชติวรรณพร  กรรมการ 
5. นางลอองพรรณ เกษรสุวรรณ์  กรรมการ 
6. นายอุดร  ฮ่องลึก   กรรมการ 
7. ว่าที่ ร.ต.สาธิต ธรรมขันทา  กรรมการ 
8. นางประภัสสร  ทับทอง   กรรมการ 
9. นางสาวอุรารัตน์   แก้วศิลา   กรรมการ 
10. คะนึงนิจ  พลตรี   กรรมการ 
11. นางสาวพิมพวรรณ กันทะเขียว  กรรมการ 
๑๒. นายสิทธิพงศ์          วงษา   กรรมการ 
1๓. นางน้ำผึ้ง  ตอนะรักษ์  กรรมการ 
1๔. นายปรัชรัตฏ์ ใจมา   กรรมการ 
1๕. นายณัฐธศภัทร พินิจ   กรรมการ 
16. นายเอกลักษณ์  อิ่นทิ   กรรมการ 
17 นางสาวลลิลฑิกา  รินสินจ้อย  กรรมการ 
18. นางเจกิตาน์  ทองสุข   กรรมการ 
19. นายเอกพล   หน่อแก้ว  กรรมการ 
20. นางสาววันทนีย์ มะโนวรรณ์  กรรมการ 
21. นางสาวภัทนีญาวรรณ   พันธ์พิบูลย์  กรรมการ 
22. นางสุนีย์  ยามี   กรรมการและเลขานุการ 
23. นางมนัสชนก ตามวงค์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
          4.2  มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  ๑. นายสุพจน์  ทาวงศ์   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางอ้อยใจ  ทิพย์เนตร  รองประธานกรรมการ 
  3. นางทองเพียร  สิงห์ชัย   กรรมการ 
  4. นางพัชรินทร์  บุญยืน   กรรมการ 
  5. นางสร้อยทิพย์ แก้วหน่อ  กรรมการ 
  6. นางธัญชิตา  รัตนาธรรม  กรรมการ 
  7. นางบุษบา  ปัดภัย   กรรมการ 
  8. นายเกียรติไกร ทนันชัย   กรรมการ 
  9. นายณัฐชนน  ศรีเมือง   กรรมการ 
  10. นางสาวพพรรธน์ มณีรัตน์   กรรมการ 
  11. นายพิพัฒน์  เชื้อเมืองพาน  กรรมการ 
  12. นางกาญจนา คำจีนะ   กรรมการ 
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  13. นายนรชัย  ปัญโญ   กรรมการ 
  14. นางมนัสชนก ตามวงค์   กรรมการ 
  15. นางสายสมร  ใจสืบ   กรรมการ 

16. นางอรุณี  ผ่องใส   กรรมการ 
17. นางพัชรี  คงพันธ์   กรรมการ 
18. พัชราภรณ์  คุณาธรภักดี  กรรมการ 
19. หทัยรัตน์  อินทร์จันทร ์  กรรมการ 
20. สุรีรัตน์  จันทร์สกาว  กรรมการ 
21. นายวราวุธ  ใสวรรณ์   กรรมการ 
22. นายโกศล  คำเงิน   กรรมการ 
23. นางสาวพรรณิกา มาด ี   กรรมการ 
24. นายบรรจง  อาทิตย์สาม  กรรมการ 
25. นางสาวศรัญญา แสนแพง  กรรมการ 
26. นางวราภรณ์  แบ่งดี   กรรมการ 
27. นายเวชยันต์  รัตนพงศ์สกุล  กรรมการ 
28. นางสาวอมรรัตน์ อนุพงศานุกูล  กรรมการ 
29. นางสาวพลับพลึง  กำแพง   กรรมการ 
30. นางสาวฉัตรฑริกา   นะนักวัฒน์  กรรมการ 
31. นางสาวศรัญญา พรหมมา  กรรมการ 
32. นางยุวดี  แสนทรงสิริ  กรรมการและเลขานุการ 
33. นางสาวศุภพิชญ์ ขุนค้ิม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  
3.  คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๑. นางมนัสชนก           ตามวงศ์   ประธานกรรมการ 
2. นางประภัสสร           ทับทอง   รองประธานกรรมการ 
๓. นางสุนีย์  ยามี   กรรมการ 
๔. นางกาญจนา            คำจีนะ   กรรมการ 
๕. นางอ้อยใจ  ทิพย์เนตร  กรรมการ 
๖. นางสาวรุ่งทิพย์ นิโรจน์   กรรมการ 
๗. นางสาวอุรารัตน์ แก้วศิลา   กรรมการ 
๘. นายเอกลักษณ์  อิ่นทิ   กรรมการ 
๙. นางสาวศุภพิชญ์ ขุนค้ิม   กรรมการ 
๑o. นายเอกพล   หน่อแก้ว  กรรมการ 
๑๑. นางสาวพิมพวรรณ กันทะเขียว  กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้าท่ี   
๑. รวบรวมข้อมูลสารสนทศจากการดำเนินงานประจำ ออกแบบการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ 

วิเคราะห์ และแปลผล  
๒. จัดทำรายงานการประเมินตนเองประจำปี ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐาน การพัฒนาการจัด

การศึกษาตาม แผนปฏิบัติการประจำปี ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สรุปผลการพัฒนาและการ
นำไปใช้ รวมถึงจัดทำภาคผนวก  

๓. นำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการผู้บริหารโรงเรียน พิจารณาให้ความ 
เห็นขอบ 

๔. รายงานและเปิดเผยต้อผู้เกี่ยวข้อง (ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัด) 
 

เพื่อการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ทั้งน้ีให้ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเกิดผลดี
ต่อสถานศึกษาต่อไป 
 
                                                  สั่ง  ณ  วันที่   16 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 
 
     (ดร.วันสว่าง  สิงห์ชัย) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย 
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ประกาศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
........................................................................................................................ 

  เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕) หมวดที่ ๖ กฎกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อสอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ในหน่วยงานต้นสังกัด และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล 
และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายกระทรวงศึกษาธิการฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื ่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ดังนี้ 
  ๑. ดร.วันสว่าง  สิงห์ชัย   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางจีรพรรณ  อุดมลาภ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๓. นายประเสริฐ  กันทะวัง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๔. นางกนกพร  วงศ์ชาลีกุล  กรรมการ 
  ๕. ดร.สุพจน์   ทาวงศ์   กรรมการ 
  ๖. นางสาวผุสดี  สมณา   กรรมการ 
  ๗. นายจีรศักดิ์  จันต๊ะ   กรรมการ 
  ๘. นางมนัสชนก  ตามวงศ์   กรรมการและเลขานุการ 
  ๙. นางสาวพิมพวรรณ  กันทะเขียว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่   
 ๑. ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เชิงประจักษ์ 
  ๒. ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทำร่างรายงานประจำปีของสถานศึกษา พร้อมท้ังประเมินการจัดทำ
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาตามแบบท่ีสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย กำหนดไว้ 
 ๓. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย 
 ท้ังนี้ เพ่ือการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ให้ผู ้ที ่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเกิดผลดี ต่อ
สถานศึกษา ต่อไป 
 

          ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๒๕  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
 

 
       (ดร.วันสว่าง  สิงห์ชัย) 

    ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
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คำสั่งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

ท่ี 2๔๙ / ๒๕6๕ 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมสัมมนาเพ่ือจัดทำรายงานการประเมินตนเอง 

ประจำปีการศึกษา 2564 
........................................................................................................................ 

ด้วยงานประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์  
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเองประจำปี
การศึกษา 2564 ในวันที่ ๒๗ - ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. 256๕ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบของทางราชการอาศัย
อำนาจตามมาตรา ๓๙ วรรค ๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่อง มอบหมายอำนาจบังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง และคำสั่งสำนักงานคระกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1626/2551 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2551 เรื่อง การมอบอำนาจปฏิบัติราชการ
แทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน ที่ 1763/2556  
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556  เรื ่อง  มอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น
คณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2564  
ดังน้ี 

1. คณะกรรมการอำนวยการ   ประกอบด้วย 
1. นายวันสว่าง  สิงห์ชัย   ประธานกรรมการ 
2. นายสุพจน์  ทาวงศ์   รองประธานกรรมการ 
3. นางกนกพร  วงศ์ชาลีกุล  กรรมการ 
4. นางสาวผุสดี  สมณา   กรรมการ 
5. นายจีรศักด์ิ  จันต๊ะ   กรรมการ 
6. นายประชา  วงค์ศรีดา  กรรมการ 
7. นางสาวสุกัญญา  โชติวรรณพร  กรรมการ 
8. นางอ้อยใจ  ทิพย์เนตร  กรรมการ 
9. นางสุนีย์   ยาม ี   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี  อำนวยการ ประสานงาน ให้คำปรึกษาแนะนำและแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการดำเนิน
กิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์  
 

2. คณะกรรมการดำเนินงาน   ประกอบด้วย  
๑. นางกนกพร  วงศ์ชาลีกุล  หัวหน้าคณะทำงาน 
๒. นางมนัสชนก  ตามวงค์   รองหัวหน้าคณะทำงาน 
๓. นางสุนีย์   ยาม ี   คณะทำงาน 
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๔. นางอ้อยใจ  ทิพย์เนตร  คณะทำงาน 
๕. นางกาญจนา    คำจีนะ   คณะทำงาน 
๖. นางสาวรุ่งทิพย์  นิโรจน์   คณะทำงาน 
๗. นางสาวอุรารัตน์   แก้วศิลา   คณะทำงาน 
๘. นายเอกลักษณ์   อิ่นธิ   คณะทำงาน 
๙. นางสาวศุภพิชญ์   ขุนค้ิม   คณะทำงาน 
๑๐. นายเอกพล   หน่อแก้ว  คณะทำงาน 
๑๑. นางประภัสสร  ทับทอง   คณะทำงานและเลขานุการ 
๑๒. นางสาวพิมพวรรณ  กันทะเขียว  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าท่ี 1. ดำเนินการเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 
2564 
 2. ประสานงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๓. ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานที่วางไว้เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 

๔. รวบรวมข้อมูลสารสนทศจากการดำเนินงานประจำ ออกแบบการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ 
วิเคราะห์ และแปลผล  

๕. จัดทำรายงานการประเมินตนเองประจำปี ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐาน การพัฒนาการจัด
การศึกษาตาม แผนปฏิบัติการประจำปี ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สรุปผลการพัฒนาและการ
นำไปใช้ รวมถึงจัดทำภาคผนวก  

ทั้งนี้  ให้ผู ้ได้รับคำสั่งแต่งตั้งดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ อุทิศเวลาให้กับทาง
ราชการพร้อมทั้งปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ เป็นสำคัญ 
เพื่อบังเกิดผลดีต่อทางโรงเรียนและทางราชการต่อไป 
 

  สั่ง  ณ  วันที่  ๒๕  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 
       (ดร.วันสว่าง  สิงห์ชัย) 

    ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
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ภาพประชุมสัมมนาเพ่ือจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2564 
 

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
Self-Assessment Report : SAR

ประจําปกีารศึกษา 2564

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai

สํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ


