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รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

 

ค าน า 
 
 

  โดยนัยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๕) 
และ(ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๓)  มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ ให้มี ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยให้ท ารายงานประจ าปี
เสนอต่อหน่วยงานที่สังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

รายงานประจ าปี  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ปีการศึกษา ๒๕๖2  จัดท าขึ้นเพ่ือ
รายงานผลการด าเนินการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา และเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานให้แก่หน่วยงาน
ที่ดูแลรับผิดชอบ และเสนอต่อสาธารณชน โดยอิงมาตรฐานการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โดยใช้รูปแบบการรายงานตามแนวของส านักงานคณะกรรมการการศึกษ าขั้นพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ส่วนประกอบของรายงาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน  
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และภาคผนวก การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และสรุปผล การพัฒนาและการน า
ผลไปใช้ เป็นผลส าเร็จจากการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐาน ๓ มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
นอกจากนี้ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ยังได้แสดงถึงผลการวิเคราะห์

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตของโรงเรียน เพ่ือนาเสนอรายงาน
ผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา และแสดงถึงคุณภาพของสถานศึกษา ตามผลการปฏิบัติงาน 
ในภาพรวมของสถานศึกษา 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  หวังว่ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๖2 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ทราบผลการด าเนินงานของโรงเรียน
ตามมาตรฐานการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ และจะมีส่วนช่วยกันพัฒนา
โรงเรียนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
   
                                                         นายประดิษฐ์   โพธิกลาง 
                               ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
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สารบัญ 
 

เร่ือง หน้า 
ค าน า 
สารบัญ 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ก 
ข – ง 
จ 

ข้อมูลพื้นฐาน  
     ข้อมูลทั่วไป . ๑ 
     ข้อมูลครูและบุคลากร  6 
     ข้อมูลนักเรียน  8 
     สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 9 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน/ประเด็นพิจารณา 11 
1.  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 12 
1.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดค านวณ สูงกว่าเป้าหมาย 
      ที่สถานศึกษาก าหนด 

16 

1.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
      ความคิดเห็น  โดยใช้เหตผุลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ 

35 

1.3 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการน าไปใช้และเผยแพร่ 39 
1.4 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองและ  
      สังคมในด้านการเรียนรู้การสื่อสาร  การท างานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 

50 

1.5 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 55 
1.6 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 99 
1.7 มีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ  (อย่างน้อย 2 ภาษา) ในการสื่อสาร  
      ได้แก่ และ/หรือภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น  *** 

107 

2.  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
2.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดเป็นแบบอย่างได้ 110 
2.2 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
      วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 

124 

2.3 ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 129 
2.4 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางกายและจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด    130 
2.5 ผู้เรียนมีทักษะชีวิตที่ดีสามารถสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
      ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ 

137 

2.6  ด ารงอยู่และปฏิบัติตนตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสืบสานงานพระราชด าริ 138 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

เรื่อง หน้า 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา/ประเด็นพิจารณา 139 
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดซัดเจน 155 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 165 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ตาม หลักสูตรสถานศึกษาและ 
      ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

185 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 221 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและลังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ 236 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู้ 258 
  
มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/ประเด็นพิจารณา 282 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 284 
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 305 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเซิงบวก 315 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา ผู้เรียน 334 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 368 
  
ความโดดเด่น   โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   375 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน     
“โครงงานสร้างสรรค์ สุขภาพสร้างเสริม จิตอาสารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” 

 

1.  การจัดการเรียนรู้ Research School มุ่งสู่สากล   
2.  โครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ 
3.  โครงการจิตอาสา ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี เราท าดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน 

377 
416 
435 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
การบริหารและการจัดการ โดยค่านิยม  PCSHSCR 

46๕ 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

Integrating Digital Tools for Learning Enhancement in the Subject in High School. 
4๘๑ 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

ภาคผนวก 
 
1.  ประกาศโรงเรียน  มาตรฐานการศึกษาฯ 
2.  ระเบียบโรงเรียน มาตรฐานการศึกษา 
3.  ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานตามมาตรฐานการศึกษา และค่าเป้าหมาย 
4.  ตารางวิเคราะห์หลักฐาน/ร่องรอยที่สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และค่าเป้าหมาย 
5.  แบบนิเทศ ติดตามโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
6.  สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
     และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ)(องคก์ารมหาชน) 
     ปีการศึกษา 2562 
7.  รายงานการปฏิบัติงานกลุ่มบริหาร  “กระดานข่าว”  การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ 
8.  รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 

 



1 
บทสรุปส ำหรับผู้บรหิำร  รำยงำนกำรประเมินคณุภำพภำยในสถำนศึกษำ 
(Self-Assessment Report : SAR) ประจ ำปี 2562 

โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย เชียงรำย 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร   
กำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ มำตรฐำนกำรศกึษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย เชียงรำย  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
............................................ 

มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 
ระดับคุณภำพ  ระดับยอดเยี่ยม 
จุดเด่น 
 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและบริบทของ
โรงเรียน คือ นักเรียนมีควำมสำมำรถทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม  
กระบวนกำรพัฒนำศักยภำพนักเรียนอย่ำงรอบด้ำน  ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและประเด็นพิจำรณำ  รูปแบบ
กำรส่งเสริมศักยภำพผู้เรียนหลำกหลำย  ในกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน โดยผ่ำนโครงกำร/
กิจกรรมกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน มุ่งเน้นคุณภำพของผู้เรียนรอบด้ำน  ส่งผลสัมฤทธิ์ 
ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ ค่ำเฉลี่ยสูงขึ้น  ผลกำรทดสอบระดับชำติ(O-NET) มีค่ำเฉลี่ยสูงกว่ำระดับสังกัด  
ระดับสพฐ. และระดับระดับประเทศ และมีผลงำนเชิงประจักษ์ ได้รับกำรยกย่อง เชิดชูเกียรติในระดับต่ำง ๆ 
ทั้งในระดับประเทศและระดับนำนำชำติ 
 ด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนำและส่งเสริมนักเรียนตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 8 ข้อ และ
หลักสูตรสถำนศึกษำ 10 ข้อ ส่งผลให้นักเรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีอัตล กษณ์ คือ มีภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิฐำน 
ควำมโดดเด่น  “โครงงำนสร้ำงสรรค์ สุขภำพสร้ำงเสริม จิตอำสำรวมใจ เทิดไท้องค์รำชัน”    
  1.  กำรจัดกำรเรียนรู้ Research School มุ่งสู่สำกล   

2.  โครงกำรวัยใส ใส่ใจสุขภำพ 
  3.  โครงกำรจิตอำสำ ๑ ห้องเรียน ๑ ควำมดี เรำท ำดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์รำชัน 
จุดพัฒนำ 
 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่ผู้เรียนควรพัฒนำให้สูงขึ้นตำมบริบทของโรงเรียน โดยเฉพำะกลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
 
มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ระดับคุณภำพ  ระดับยอดเยี่ยม 
จุดเด่น กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  มีระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำ คือ กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำย  เป้ำประสงค์  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์  กลยุทธ์ และ
ค่ำนิยมที่ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบท  ควำมต้องกำรชุมชน นโยบำยรัฐบำล แผนกำรศึกษำแห่งชำติ ทันต่อ 
กำรเปลี่ยนแปลง กำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรในรูปแบบควำมร่วมมือทำงวิชำกำร (MOU) 
ทุกภำคส่วน ได้แก่ นักเรียน  ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  หน่วยงำนองค์กรทำงกำรศึกษำมหำวิทยำลัย 
ต่ำง ๆ ในประเทศและสถำบันกำรศึกษำต่ำงประเทศ  จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ พัฒนำครู
และบุคลำกร และจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรเรียนรู้   
กำรจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้  กำรบริหำรจัดกำรคุณภำพของ
สถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ  มีกำรติดตำมตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
 



2 
บทสรุปส ำหรับผู้บรหิำร  รำยงำนกำรประเมินคณุภำพภำยในสถำนศึกษำ 
(Self-Assessment Report : SAR) ประจ ำปี 2562 

โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย เชียงรำย 

ควำมโดดเด่น กำรบริหำรและกำรจัดกำร โดยค่ำนิยม  PCSHSCR  ได้แก่ 
 P : Proficiency : มีควำมสำมำรถ   C : Creativity : สร้ำงสรรค์    S : Spirit : จิตอำสำ  
    H : Health : สุขภำพ                  S : Science :วิทยำศำสตร์     C : Community : บริกำรทำงสังคม   
    R : Royalty : สืบสำนงำนพระรำชด ำริ   
จุดพัฒนำ  ควรรักษำระดับกำรบริหำรจัดกำร และพัฒนำให้ถำวร ยืนยำวสืบไป ตำมกำลของกำรเปลี่ยนแปลง 
                         ในปัจจุบันและอนำคต 
 
มำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
ระดับคุณภำพ  ระดับยอดเยี่ยม 
จุดเด่น  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัดของหลักสูตร กำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2551 หลักสูตรกลุ่มโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย และหลักสูตรสถำนศึกษำ 
สร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง   บริหำรจัดกำรชั้นเรียน 
เชิงบวก  สร้ำงปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรำยบุคคล ด ำเนินกำรตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็น
ระบบ และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน ำผลที่ได้มำให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือ
พัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ครูผู้สอนมีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้  สื่อ/
นวัตกรรม  กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เน้นกระบวนกำรเรียนรู้ส ำคัญกว่ำควำมรู้  กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
ในทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  กำรวัด/ประเมินผลตำมสภำพจริง  มีรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เฉพำะ  
ผู้เรียนได้รับควำมรู้ ทักษะ กำรแสดงออกควำมคิดเห็น สรุปองค์ควำมรู้ น ำเสนอผลงำนได้หลำกหลำยรูปแบบ 
และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ควำมโดดเด่น กำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัล  เพ่ือเสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ 
ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 6  โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย  เชียงรำย 
(Integrating Digital Tools for Learning Enhancement in the Subject in High School)   
จุดพัฒนำ ควรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีควำมส ำคัญกว่ำควำมรู้ให้ดียิ่งขึ้น 
ตำมสถำนกำรณ์และกำลเปลี่ยนแปลงของกำรเรียนรู้ที่ทันสมัยในศตวรรษท่ี 21 และในอนำคต 

ควำมภำคภูมิใจ 
 โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย เชียงรำย   มุ่งมั่นพัฒนำกำรศึกษำมำอย่ำงต่อเนื่อง 
ได้สร้ำงกระบวนทัศน์ทำงกำรศึกษำใหม่อย่ำงหลำกหลำย สร้ำงพลังกำรเรียนรู้เพ่ือให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง  
มุ่งเน้นกำรผลิตนักวิจัย นักประดิษฐ์ และนักคิดค้นด้ำนวิทยำศำสตร์   คณิตศำสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภำพ
เทียบเคียงกับนำนำประเทศ  กำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำจนประสพควำมส ำเร็จได้รับโล่รำงวัลสถำนศึกษำ 
ที่มีระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรกำรประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ เพ่ือกำรประกันคุณภำพ  
ระดับยอดเยี่ยม ประเภทสถำนศึกษำขนำดกลำง รำงวัล IQA AWARDS / รำงวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม 
และรำงวัลที่ภำคภูมิใจอันเป็นเกียรติยศสูงสุดของชีวิต  นับเป็นพระมหำกรุณำธิคุณอย่ำงหำที่สุดมิได้  คือ  
รำงวัลสถำนศึกษำพระรำชทำน 3 ครั้ง ภำยใน 10 ปี ระดับมัธยมศึกษำขนำดกลำงที่จัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพดีเยี่ยม 
 

                                                              ลงชื่อ..................................................ผู้รับรองข้อมูล 
                                                   (นำยประดิษฐ์  โพธิกลำง) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย เชียงรำย 



รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

 

 
 

๑ 
 



รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

 

๒ 

 

  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

  345 หมู่ 2 ต าบลรอบเวียง อ า เภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย              
   รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 0-53174-552 

โทรสาร 0-5317-4555 
  pcc_cr@hotamil.com 

  www.pcccr.ac.th 
 

เปิดสอนตั้งแต่ระดับตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจุฬาภร
ราช-วิทยาลัย เชียงรายมีเนื้อที่ 169 ไร่ 2 งาน 86 ตารางวา มีเขตพ้ืนที่บริการ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล าพูน จังหวัดล าปาง จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน 
และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

ปญฺญายตฺถ  วิปสฺสต ิ“คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา” 
รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม น าวิชาการ สืบสารงานพระราชด าริ 

จภ.ชร.
PCCCR 

น้ าเงิน – แสด
ต้นแคแสด

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

 

 
 

๓ 
 

ห้าแยกพ่อขุน 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชยีงราย 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

 

๔ 

 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้รับประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่ 2กรกฎาคม  
พ.ศ. 2536 โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี จังหวัดเชียงราย” ต่อมามีประกาศกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2536  
ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย”และ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่  
๓ กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  “โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

อนึ่ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เป็น 1 ใน 12 โรงเรียนที่กรมสามัญศึกษา 
จัดตั้งขึ้นเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ เมื่อวันที่ 4 
กรกฎาคม พ.ศ. 2536 เป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์การจัดตั้ ง เ พ่ือสนับสนุนและผลิตก าลังคน 
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  สนองตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ที่ทรงมุ่งมั่นส่งเสริม
คุณภาพชีวิตในด้านความเป็นอยู่ และการศึกษาของประชาชนโดยเฉพาะในท้องถิ่นห่างไกลโดยให้โอกาส  
แก่เยาวชนที่มีความสนใจ และมีความสามารถด้านนี้ตั้งแต่เยาว์วัย ปัจจุบันเป็นโรงเรียนที่อยู่ในแผนและ
ยุทธศาสตร์ส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราวิทยาลัย เชียงราย ได้รับอนุญาต
ให้ใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ของต าบลรอบเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย บริเวณบ้านป่ายางมน
เป็นที่ตั้งโรงเรียนมีเนื้อที่ 149 ไร่ 2 งาน 86 ตารางวา โดยความร่วมมือจากนายบุญธรรม กันทาสุว รรณ 
ก านันต าบลรอบเวียง นายศรีพงษ์ อยู่มั่น นายอ าเภอเมืองเชียงราย 

ดร.เฉลิมชัย รัตนประยูร ผู้อ านวยการการส านักงานสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย ภายใต้ 
การก ากับดูแล และเห็นชอบของนายค ารณ บุญเชิด ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายโดยมีวัตถุประสงค์  
ในการจัดตั้งดังนี้ 
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๕ 
 

  เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 3 รอบ 
  เพ่ือเป็นสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที่ฝึกทักษะความรู้ความสามารถของนักเรียนด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วัยเยาว์ซึ่งเป็นการเตรียมบุคลากรไว้รองรับโครงการ 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนที่เรียนดี มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ได้มีโอกาสเพ่ิมมากขึ้น ในการเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาและได้พัฒนาความรู้พ้ืนฐานในด้านนี้อ ย่าง
เข้มข้นน าไปสู่การแก้ปัญหาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ได้ผลอย่างแท้จริง 
  เพ่ือเป็นสถานศึกษาระดับมัธยมตัวอย่าง ในด้านการฝึกอบรมนักเรียนให้เป็นกุลบุตร 
กุลสตรีที่เพียบพร้อมด้วยจริยธรรมสามารถพ่ึงพาตนเองได้และเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ด าเนินการรับนักเรียนครั้ งแรก 
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ชั้นละ 1 ห้องเรียน รวม 2 ห้องเรียน เปิดเรียนวันแรกเมื่อวันที่ 16 
พฤษภาคม พ.ศ. 2537 ซึ่งในขณะนั้นอาคารเรียนและอาคารประกอบต่าง  ๆ อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง
โรงเรียน จึงขออนุญาตใช้สถานที่เรียนชั่วคราวที่สถาบันราชภัฏเชียงราย 1 ปีการศึกษา และเม่ือภารเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2538 ได้ขอเช่าอาคารคริสตจักรภาคที่ 2 เชียงราย เป็นสถานที่เรียนและได้ย้ายมาเรียนใน
สถานที่ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
เป็นโรงเรียนสหศึกษา ในรูปแบบพักประจ า มีการเรียนการสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ต่อมาในปีการศึกษา 2550 กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 โรงทั่วประเทศ
ได้ร่วมมือกับส านักคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ต้นแบบของรัฐแห่งแรกที่มุ่งเน้นการผลิตนักวิจัย นักประดิษฐ์ และนักคิดค้นด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับนักวิจัย นักประดิษฐ์ และนักคิดค้นชั้นน าของนานาประเทศ แต่เนื่องด้ วย
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สามารถผลิตนักเรียนได้เพียงปีละ 240 คน ซึ่งมีจ านวนไม่เพียงพอ จึงได้เปิด
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ง นักเรียนจ านวน 288 คน
โดยนอกเหนือจากนักเรียนที่ร่วมโครงการในห้องเรียนวิทยาศาสตร์แล้ว นักเรียนทุกคนก็ได้รับการเรียนการ
สอนและการประเมินผลเฉกเช่นเดียวกัน 
 ปัจจุบัน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้รับการพัฒนาเป็น โรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสให้กับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งมี
กระจายอยู่ ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยเน้นการให้โอกาสกับผู้มีความสามารถพิเศษที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  
ในภูมิภาคนั้น ๆ นอกจากนี้เพ่ือเป็นฐานในการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ให้มีปริมาณและคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ที่สามารถท าการวิจัยและ 
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๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท าเนียบผู้บริหารสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

 

 
 

๗ 
 

จ านวนบุคลากร 

บุคลากร 
(ทั้งหมด) 

ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อื่น ๆ 

160 5 58 7 4 86 
 
วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร จ านวน การศึกษา 
ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 - - 1 - 
รองผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

4 - - 3 1 

ครูผู้สอน 57 - 26 31 - 
พนักงานราชการ 7 - 7 - - 
ครูพิเศษ 41 2 39 2 - 
ลูกจ้างประจ า 3 - - - - 
ลูกจ้างชั่วคราว 72 - 1 - - 
รวม 185 2 72 37 1 

 
สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

 
สาขาวิชา 

 
จ านวน(คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
ของครู 1 คน 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
1. บริหารการศึกษา 4 - - 
2. คณิตศาสตร์ 9 17.50 13.50 
3. วิทยาศาสตร์ 14 17.73 16.21 
4. ภาษาไทย 6 12 12 
5. ภาษาอังกฤษ 7 17.00 18.50 
    
6. สังคมศึกษา ฯ 8 15.56 13.09 
7. การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
6 13.33 11.77 

8. อื่น ๆ 9 14 18 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

 

๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2562 รวม 711 คน 
 

ระดับ 
ชั้นเรียน 

จ านวน
ห้องเรียน 

จ านวนนักเรียน รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
(คน/ห้อง) 

หมายเหตุ 

ชาย หญิง 

ม.1 4 37 57 94 24  

ม.2 4 42 52 94 24  

ม.3 4 40 55 95 24  

ม.4 6 49 95 144 24  

ม.5 6 48 94 142 24  

ม.6 6 49 93 142 24  

รวม 30 265 446 711 -  
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๙ 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  ปีการศึกษา 2562 

 
มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

 
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   
1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
1.1  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดค านวณ  สูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

๕ ยอดเยี่ยม 

1.2  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ 

๕ ยอดเยี่ยม 

1.3  ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการน าไปใช้และเผยแพร่ ๕ ยอดเยี่ยม 
1.4  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง
และสังคมในด้านการเรียนรู้การสื่อสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 

๕ ยอดเยี่ยม 

1.5  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 

๕ ยอดเยี่ยม 

1.6  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ๕ ยอดเยี่ยม 
1.7  มีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ  (อย่างน้อย 2 ภาษา)  
ในการสื่อสาร ได้แก่ และ/หรือภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น  *** 

๕ ยอดเยี่ยม 

2.  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   
2.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดเป็นแบบอย่างได้ ๕ ยอดเยี่ยม 
2.2 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 

๕ ยอดเยี่ยม 

2.3 ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ๕ ยอดเยี่ยม 
2.4  ผู้เรียนมีสุขภาวะทางกายและจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด    ๕ ยอดเยี่ยม 
2.5  ผู้เรียนมีทักษะชีวิตที่ดีสามารถสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ  

๕ ยอดเยี่ยม 

2.6 ด ารงอยู่และปฏิบัติตนตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสืบสานงาน 
พระราชด าริ 

๕ ยอดเยี่ยม 
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๑๐ 

 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดซัดเจน ๕ ยอดเยี่ยม 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๕ ยอดเยี่ยม 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ตาม หลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๕ ยอดเยี่ยม 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ๕ ยอดเยี่ยม 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและลังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ ๕ ยอดเยี่ยม 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู้ ๕ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ๕ ยอดเยี่ยม 
๓.๒ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ๕ ยอดเยี่ยม 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเซิงบวก ๕ ยอดเยี่ยม 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา ผู้เรียน ๕ ยอดเยี่ยม 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ ปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู้ 

๕ ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ๕ ยอดเยี่ยม 
 

ความโดดเด่น  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   
 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน     
ระดับยอดเยี่ยม “โครงงานสร้างสรรค์ สุขภาพสร้างเสริม จิตอาสารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” 

1.  การจัดการเรียนรู้ Research School มุ่งสู่สากล   
2.  โครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ 
3.  โครงการจิตอาสา ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี เราท าดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับยอดเยี่ยม โครงการ/กิจกรรม  การบริหารและการจัดการ โดยค่านิยม  PCSHSCR 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับยอดเยี่ยม  (Integrating Digital Tools for Learning Enhancement in the Subject in 

High School). 
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๑๑ 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับคุณภาพของสถานศึกษา 

  ระดับ ก าลังพัฒนา 
  ระดับ ปานกลาง 
  ระดับ  ดี 
  ระดับ ดีเลิศ 
  ระดับ ยอดเยี่ยม 

 

 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มุ่งมั่นพัฒนาผู้ เรียนที่ มีคุณภาพทั้ง 
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วยความสามารถใน การอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ  
การคิดประเภทต่างๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้ด าเนินการส่งเสริมการจัดการเรียน         
การสอนที่เน้นคุณภาพของนักเรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ได้ด าเนินการในรูปแบบความร่วมมือของ
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในโครงการพัฒนา  โรงเรียนวิทยาศาสตร์
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๑๒ 

 

จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มีการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานที่ช่วยเหลือในการจัดท าหลักสูตร 
และประกาศใช้ในกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา และพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถทางด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังได้พัฒนาผู้เรียนตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงานในแต่ละระดับชั้น โดยจัดท าหน่วยปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอาเซียนศึกษา การสนับสนุนให้ครูได้พัฒนาตนเองในการจัดการ
เรียนการสอน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
เน้นการสร้างองค์ความรู้ ทักษะการคิด วิเคราะห์ให้แก่ผู้เรียน พร้อมกับการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 
๒๑ โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา การจัดการเรียนรู้
แบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning) การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน การเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบของ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) มีการจัดการเรียนการสอนที่มี 
การบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน ตามนโนบายขับ เคลื่ อนการปฏิรูปการศึกษา และจุด เน้ นของ
กระทรวงศึกษาธิการ การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวัน และโรงเรียนวิถีพุทธ 
 โรงเรียนได้ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
เน้นการมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้างสรรค์ เน้นทักษะกระบวนการที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียน  
ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้นักเรียนบรรลุตามเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ของโรงเรียน มีสมรรถนะที่ส าคัญ  
ต่อการ เรี ยนรู้  มี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเป้ าหมายของหลักสู ตรสถานศึกษา โดย เน้น 
การจัดการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ครูใช้เทคนิคการสร้างความรู้ด้วยตนเอง  
การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน การใช้สื่อเทคโนโลยี Social Media ในการจัดการเรียน 
การสอน การเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัย การใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การจัดการเรียนการสอน โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในฐานะมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยงใน
การสนับสนุนห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วิพากษ์โครงงานวิจัยของนักเรียน และ
การสนับสนุนทางวิชาการด้านอ่ืน ๆ รวมทั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มีความ
ร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้ าหลวง 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย และความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ได้แก่ โครงการแลกเปลี่ยน
ทางวิชาการระหว่างนักเรียน โรงเรียน Tokyo Gakugei University Senior High School (Super Science High 
School) ประเทศญี่ปุ่น โรงเรียน Yishun Junior College ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ 
การน าเสนอโครงงาน การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม การเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น รวมทั้งการจัดโครงงาน
ฐานวิจัยร่วมกัน ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
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๑๓ 
 

 
 

 
 

 
ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

ยอดเยี่ยม ๑. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
1.1  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดค านวณ สูง
กว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
1.2  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ 
1.3  ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการน าไปใช้และเผยแพร่ 
1.4  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพ่ือพัฒนา
ตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้การสื่อสาร  การท างานอย่างสร้างสรรค์และมี
คุณธรรม 
1.5  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมาย 
ที่สถานศึกษาก าหนด 
1.6  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
1.7  มีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ  (อย่างน้อย 2 ภาษา) 
 ในการสื่อสาร 

 
นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน  โดยกระบวนการพัฒนาศักยภาพนักเรียนอย่างรอบด้าน   
ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการไปในทิศทางที่ดี  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  และผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนระดับชาติสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศและมีคะแนนเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี นักเรียนมีความสามารถ  
ในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) มีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างานตามความเหมาะสม นักเรียนมีความเป็น
เลิศ มีความรู้ความสามารถรอบด้าน และความสามารถพิเศษโดยโรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนานักเรียนในด้านต่าง ๆ โดยการจัดทาแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 รายงานประจ าปี 2562 หลักสูตร
สถานศึกษา  แผนการจัดการเรียนรู้ โดยจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดโครงการต่าง ๆ  ที่ส่งผลในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เน้นการมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้างสรรค์ เน้นทักษะ
กระบวนการที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้นักเรียนบรรลุตามเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ของ
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๑๔ 

 

โรงเรียน มีสมรรถนะที่ส าคัญ ต่อการเรียนรู้ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเป้าหมายของหลักสูตร
สถานศึกษา โดยเน้นการจัดการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ครูใช้ เทคนิคการสร้างความรู้
ด้วยตนเอง การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน การใช้สื่อเทคโนโลยี Social Media ในการจัดการ
เรียนการสอน การเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัย การใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในฐานะมหาวิทยาลัย
พ่ีเลี้ยง  เช่น โครงการพัฒนางานวิชาการและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง มาตรการการอ่านการเขียน การแก้โจทย์ปัญหา เข้าค่ายวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ ฯลฯ  โครงการห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ จัดกิจกรรมแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ โครงการพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียน  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
 
 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
โดยจัดท าแผนพัฒนางานประจ าปี  แผนงบประมาณ  แผนงานโครงการ/กิจกรรม  แผนพัฒนานักเรียน 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซ่ึง
เป็นหลักสูตรแบบอิงมาตรฐานและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เ พ่ือมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความรู้  ทักษะ  
เจตคติ และคุณธรรมบนพ้ืนฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล มีการวัดและประเมินผล 
ตามสภาพจริง  โรงเรียนได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้ เรียน โดยผ่านกระบวนการพัฒนา 
ที่หลากหลายเพื่อให้บรรลุค่าเป้าหมาย เป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธิ์ ค่านิยม และนโยบาย ดังนี้ 
 
 

1. คณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน ได้แก่ กลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน   
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  กลุ่มบริหารงานอ านวยการ และกลุ่มบริหารงานทั่วไป  ประชุมเตรียม 
ความพร้อมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  ในการจัดท าแผนพัฒนางานประจ าปี  แผนงบประมาณ  แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม   แผนพัฒนานักเรียน แผนการจัดกิจกรรมการเรียน   ก าหนดการ/ปฏิทิน   
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

2. คณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน ได้แก่ กลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  กลุ่มบริหารงานอ านวยการ และกลุ่มบริหารงานทั่วไป  ออกค าสั่งการวางตัว
บุคคลปฏิบัติตามภาระงาน  ในการจัดท าแผนพัฒนางานประจ าปี  แผนงบประมาณ  แผนงานโครงการ/
กิจกรรม  แผนพัฒนานักเรียน แผนการจัดกิจกรรมการเรียน  ก าหนดการ/ปฏิทิน   

3. คณะกรรมการกลุ่มงานตามที่ ได้รับมอบหมาย  วางแผนจัดท าแผนพัฒนางานประจ าปี    
แผนงบประมาณ  แผนงานโครงการ/กิจกรรม  แผนพัฒนานักเรียน แผนการจัดกิจกรรมการเรียน  
ก าหนดการ/ปฏิทิน  ครู/บุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบ รวมทั้งวางแผน เรื่อง สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ สิ่ง
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการด าเนินงาน 
 
 
 

วิธีด าเนินการ 

ขั้นวางแผน 
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๑๕ 
 

 
1. คณะกรรมการกลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  

กลุ่มบริหารงานอ านวยการ และกลุ่มบริหารงานทั่วไป  ด าเนินการตามภาระงานที่ได้ก าหนด เช่น การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  ฝ่ายบริหารแต่ละกลุ่มงานให้แนวทางการ
พัฒนา/ปัญหาปีการศึกษาท่ีผ่านมาเพ่ือการปรับปรุงแก้ไข ให้กับแต่ละกลุ่มงาน 

2. แต่ละกลุ่มสาระด าเนินการแผนงานโครงการ/กิจกรรม ก าหนดการการเรียนการสอน  แผนการ
จัดการเรียนรู้  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น 
การเจาะลึกด้านทฤษฎีของเนื้อหา การฝึกท าแบบทดสอบทั้งระดับโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน ระดับชาติ (O - 
net) และนานาชาติ  ย้อนหลัง เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของขอบเขตเนื้อหาการออกข้อสอบ 

3. โรงเรียนคอยส่งเสริม และกระตุ้นนักเรียนให้มีความกระตือรือร้น เห็นความส าคัญของการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  ผ่านแผนงานโครงการ/กิจกรรม ก าหนดการการเรียนการสอน  การจัดการเรียนรู้  
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.  ฝ่ายบริหารก ากับ ติดตาม การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา  ประเด็นพิจารณา  
ค่าเป้าหมาย  แผนพัฒนางานประจ าปี  แผนงบประมาณ  แผนงานโครงการ/กิจกรรม  แผนพัฒนานักเรียน 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียน  ก าหนดการ/ปฏิทิน ภาระกิจของโครงการ/กิจกรรม/งานที่ก าหนด 

2. ติดตามผล และน ามาสรุปประมวลผล วิเคราะห์ประเมินผลเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินการในปีต่อไป 
 

ขั้นด าเนินการ 

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

ขั้นติดตามประเมินผล 



รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

 

๑๖ 

 

 
 

1. ครูผู้สอนในรายวิชานั้น ๆ และส่วนงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือเก็บเป็นข้อมูลใน
การพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในปีการศึกษาต่อไป 

2. ยกย่องชมเชย ให้รางวัลส าหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนพัฒนายิ่งขึ้น เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ 
ประชาสัมพันธ์ให้เป็นแบบอย่างกับรุ่นต่อไป 

 
 

 จากการด าเนินงานส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทาง วิชาการของนักเรียนที่ผ่านมามีการพัฒนาขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง  ชัดเจน และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์  ตามประเด็นพิจารณาในรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 
 
            ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดค านวณ  สูงกว่าเป้าหมาย       
            ที่สถานศึกษาก าหนด   
 
 
 1) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น   
 1.1)  ร้อยละ 75 ของผู้เรียนมีผลการสอบ PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สูง
กว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ  
 1.2)  ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ 
 1.3)  ร้อยละ 80 ของผู้เรียน ม.1–ม.3 และ ม.4–ม.6 ที่ได้เข้าร่วมหรือได้รับรางวัลเกี่ยวกับด้าน
การฟัง/พูด/อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆ ในงานที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพ้ืนที่การศึกษา
หรือหน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน 
 1.4)  ร้อยละ 80 ของผู้เรียนชั้น ม.1–ม.3 และ ม.4–ม.6 ที่มีผลงานการเขียนรายงาน 
เชิงวิชาการ/บทความเป็นภาษาอังกฤษ ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารหรือสื่อออนไลน์ทางวิชาการ ที่จัดท าโดย
โรงเรียนหรือหน่วยงาน (เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเอกสารวิชาการส าหรับเผยแพร่
ผลงานของนักเรียน) 
 1.5)  ร้อยละ 80 ของผู้เรียนชั้น ม.1–ม.3 และ ม.4–ม.6 ที่ได้เข้าร่วมหรือได้รับรางวัลเกี่ยวกับ
ด้านการฟัง/พูด/อ่าน/เขียน ภาษาไทยรูปแบบต่าง ๆ ในงานที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพ้ืนที่การศึกษา
หรือหน่วยงานต่าง ๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน)   
 1.6)  ร้อยละ 80 ของผู้เรียนชั้น ม.1–ม.3 และ ม.4–ม.6 ที่มีผลงานการเขียนรายงานเชิง
วิชาการ/บทความเป็นภาษาไทย ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารหรือสื่อออนไลน์ทางวิชาการ ที่จัดท าโดยโรงเรียน
หรือหน่วยงาน (เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเอกสารวิชาการส าหรับเผยแพร่ผลงานของ
นักเรียน) 
 1.7)  ร้อยละ 80 ของผู้เรียนชั้น ม.1–ม.3 ที่เข้าสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษจาก
แบบทดสอบมาตรฐาน CEFR ทีม่ีคะแนนผลการทดสอบได้ตามมาตรฐานของ CEFR 

ค่าเป้าหมาย 

ผลงาน/ผลการด าเนินการ 

ขั้นปรับปรุงพัฒนา 
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๑๗ 
 

 1.8) ร้อยละ 80 ของผู้ เรียน ชั้น ม.6 ที่ โครงการคัดเลือกเข้าสอบวัดความสามารถ 
ด้านภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบมาตรฐาน เช่น TOEFL PB,TOEFL CBT,TOEFL IBT, IELTS, TOEICหรือ
อ่ืนๆที่มีคะแนนผลการทดสอบเทียบคะแนน TOELF IBT  ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 50 (โรงเรียนสุ่มเลือกนักเรียน) 
 1.9) ร้อยละ 80 ของผู้ เรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่ เรียนภาษาต่างประเทศภาษาที่สอง  
มีทักษะการสื่อสารได้ตามระดับมาตรฐานของภาษานั้น ๆ ร้อยละ 80 ขึ้นไป   
 1.10) ร้อยละ 70 ของผู้เรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่เรียนภาษาต่างประเทศภาษาที่สอง มีทักษะ
การสื่อสารได้ตามระดับมาตรฐานของภาษานั้น ๆ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
ภาคผนวก  ตารางวิเคราะห์หลักฐาน/ร่องรอยที่สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย  
               ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  
 
 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มีการส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ 
ทางภาษา โดยจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทางภาษาที่หลากหลายขึ้นภายในโรงเรียน มีห้องศูนย์ การเรียนรู้ 
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รวมทั้งการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด IT เพ่ือให้นักเรียนได้มีความรู้ 
ความสามารถในการ   ใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และโรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน 
มีความสามารถในการคิดค านวณ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุน 
ให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดค านวณหลากหลายกิจกรรมด้วยกัน ดังนี้ 

ขั้นวางแผน 
 1. ฝ่ายบริหารประชุมวางแผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรและพัฒนาครู  
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร  
 2. แต่งตั้ งคณะกรรมการเ พ่ือพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการอ่านเขียนภาษา  
การสื่อสาร และความสามารถในการคิดค านวณ 
 3. แต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือพัฒนาและประเมินนักเรียนให้มีความสามารถในการอ่านเขียนภาษา 
และสื่อสาร และคณะกรรมการประเมินความสามารถในการคิดค านวณ  โดยมีหน้าที่ด าเนินงานและ
ภาษาอังกฤษด าเนินงาน  ดังนี้ 

3.๑  วางแผนและจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น 
ภาษาจีน เป็นต้น 

3.๒  จัดหาครูชาวต่างชาติ เพ่ือจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ ในรายวิชา ภาษาอังกฤษ 
วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และ ICT เป็นต้น 

3.๓  ด าเนินการจัดท าโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม             
กับต่างประเทศ เพ่ือบูรณาการการใช้ภาษาอังกฤษกับการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

วิธีด าเนินการ 
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๑๘ 

 

 
 
 

 โรงเรียนด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม/งาน เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถในการ
อ่านเขียนภาษาไทย การสื่อสาร และการค านวณ เป็นประจ าทุกปี ดังนี้ 
 - การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  
 - ค่ายวิชาการงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
 - ค่ายวิชาการงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
 - การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ ICT เพ่ือการเรียนการสอน 
 - กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ 
 - พัฒนาศักยภาพนักเรียนทางด้านเทคโนโลยี 
 - พัฒนาศักยภาพนักเรียน(เตรียมทักษะ)  
 - กิจกรรมติวเข้มเพ่ือการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ ONET 
  - ปรับพื้นฐานม.1 (คณิต) 
 - ค่ายม.2 เกมส์คณิตศาสตร์ 
 - ค่ายเวทคณิต 
 - ค่าย สอวน คณิตศาสตร์ 
 - Gifted math 
 - AP Math 
 - ค่ายปรับพื้นฐานม.1 (คณิต) 
 - ค่ายพัฒนาศักยภาพคณิต 
 - กิจกรรม English /Chinese/Japanese Camp 
 - การแข่งขันเครื่องบินบังคับ 
 - ค่ายเทคโนโลยี 
 - ค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการวิจัย 
 - ค่ายพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
 - ฟิสิกส์สัประยุทธ์  วัสดุอุปกรณ์ 
 - กิจกรรมพัฒนาทักษะการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
 - พัฒนาการเขียนโปรแกรมและออกแบบหุ่นยนต์ 
 - กิจกรรมติวเข้มเพ่ือการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ ONET 
 - ค่ายภาษาไทย 
 - ค่ายปรับพื้นฐาน ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
 - ค่ายปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ 
 - การน าเสนอผลงานวิชาการของนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯกลุ่มภาคเหนือ 
 - การเตรียมความพร้อมด้านโอลิมปิกวิชาการ 
 - การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ เช่น ตอบปัญหาทางเคมี ชีววิทยา ทางการแพทย์  
              เพชรยอดมงกุฎ ฯลฯ 
 - ค่าย สอวน ภูมิศาสตร์ 

โครงการ/กิจกรรม 
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๑๙ 
 

 - ค่าย ASEAN 
 - ค่ายใช้สื่อออนไลน์ 
 - การร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาโครงงานกับหน่วยงานอุดมศึกษาหรือกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
 - กิจกรรมการสอนเสริมตามหลักสูตร (Gin) 
 - กิจกรรมการสอนเสริมแบบเข้มข้น (CSG and GIN) 
 - กิจกรรม English /Chinese/Japanese Camp ค่ายปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ 
 - งานวิเทศสัมพันธ์ 
 PCSHSCR- YJC Science Exchange Programme 2020 
 PCSHSCR - TGUSHS Collaboration Program 2020 
 YJC- PCSHSCR Science Exchange Programme 2020 
 TGUSHS-PCSHSCR Collaboration Program 2020 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศ 
ด้านภาษาไทย 

กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อม
ให้กับนักเรียนในโครงการ
ประเมินผลการทดสอบ PISA 
ของกลุ่มประเทศ OECD 
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๒๐ 

 

ตารางแสดง ชื่อโครงการ/กิจกรรม/งาน  
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม/งาน 
1 กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
2 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
3 กิจกรรมค่ายพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาไทย 
4 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
5 กิจกรรมประเมินการอ่านในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 
6 กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียนส าหรับการสอบ PISA 
7 กิจกรรมฝึกนักเรียนเพ่ือประกวดแข่งขันทักษะการใช้ภาษา 
8 กิจกรรมค่ายส่งเสริมทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ม.2 
9 กิจกรรมค่ายปรับความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้น ม.1 

10 กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงการ สอวน.คณิตศาสตร์ 
11 กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดเลขในใจ 
12 กิจกรรมแข่งขันคิดเลขเร็ว โดยใช้วิธีคิดแบบเวทคณิต 
13 กิจกรรมสอนเสริมส าหรับนักเรียนชั้น ม.1 - ม.6 
14 กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนทดสอบความรู้ทางคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ 
15 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ 

 
 โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาครูและส่งเสริมครูเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ตามความเหมาะสม 
ความต้องการ และความสนใจของครูอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
 
ตารางแสดง กิจกรรมพัฒนาครูและส่งเสริมครูเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม/งาน 
1 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูด้านการสอนและการออกแบบข้อสอบ 

ตามแนวทาง การประเมินของ OECD  
2 เข้าร่วมการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ 
3 การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าข้อสอบกลางภาคและปลายภาคกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
4 การอบรมวิทยากรศูนย์ สอวน. คณิตศาสตร์ 
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๒๑ 
 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และคณิตศาสตร์ ด าเนินการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย โดยครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนตามแผนการ
เรียนรู้ของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคที่ร่วมกันจัดท าและจัดกิจกรรมตามตัวชี้วัด วัดและประเมินผล
ตามเกณฑ์ที่กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ก าหนด มุ่งให้นักเรียนมีเจตคติที่ดี มี
ความสามารถในการอ่าน เขียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  การสื่อสาร และทักษะการคิดค านวณ โดยจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น  จัดการเรียนการสอนแบบฝึกปฏิบัติจริง  การจัดการเรียนการสอนที ่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียน  ซ่อมเสริมส าหรับนักเรียนอ่อน และจัดกิจกรรม
แบบ Active Learning 
 
ตารางแสดง โครงการ/กิจกรรม/งาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม/งาน 
1 กิจกรรมค่ายหัวแหลม หลักสูตร “เพ่ิมพูนศักยภาพและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

แบบหัวแหลม” 
2 จ้างครูชาวต่างชาติสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ ในรายวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา 

เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และ ICT 
3 กิจกรรมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ด้วยข้อสอบตามเกณฑ์

มาตรฐาน CEFR 
4 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)   ให้แก่นักเรียนระดับชั้น ม.1 
5 กิจกรรม PCCCR International Language Day 
6 กิจกรรมการประชุมวิชาการน าเสนอโครงงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่ม

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น 
7 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนศึกษาต่อและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  
เชียงราย  ด้านการสอนและการออกแบบ
ข้อสอบตามแนวการประเมินของ OECD 
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กิจกรรมค่ายหัวแหลม 2  หลักสูตร 
“เพ่ิมพูนศักยภาพและส่งเสริมทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษแบบหัวแหลม”  โดยมี  
ดร.พิจักษณ์ ศิริพูนทรัพย์และ 
อาจารย์  งามมาศ เกษมเศรษฐ์  
เป็นวิทยากร มีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก
จากหลักสูตร 1 เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้  
จ านวนทั้งสิ้น 40 คน   
 

กิจกรรม PCCCR International 
Language Day จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี 
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะ   การใช้
ภาษาต่างประเทศนอกห้องเรียน ได้แก่ 
ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีน 
ให้กับนักเรียนด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน 
และเขียน รวมทั้งสร้างเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนภาษาต่างประเทศ สร้างความมั่นใจ 
และกล้าแสดงออกในการใช้
ภาษาต่างประเทศให้แก่นักเรียนมากยิ่งขึ้น 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ น านักเรียนระดับชั้น ม. 2  จ านวน 94 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่าย
พัฒนาระบบคิดด้วยเกมส์คณิตศาสตร์   ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2562  
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The English Skit Performance  กิจกรรมการแสดง

ละครประกอบรายวิชาภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 5  (อ30105) 

ระดับชั้น ม.4 จ านวน 6 ห้องเรียนๆ ละ 1 เรื่อง เพื่อให้นักเรียน
ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ในสถานการณ์จริง กล้าแสดงออกที่
จะใช้ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร  มทีัศนคติที่ดี สร้างแรงจูงใจใน
การเรียนภาษาอังกฤษ อนัจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิท์างการเรียน
ภาษาอังกฤษดีย่ิงขึ้น และกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาต่างประเทศ
ให้แก่นกัเรียนมากย่ิงขึ้น 
 

PCSHSCR–YJC Exchange Science 
Programme  โรงเรยีนวิทยาศาสตรจ์ุฬาภรณราช
วิทยาลัย เชียงราย และโรงเรยีน Yishun Junior 
College ประเทศสิงคโปร์  โครงการแลกเปลี่ยนครู
และนักเรียนเพื่อพัฒนากระบวนการเรยีนรู้และได้วาง
แผนการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน ดงันี้ โครงการการมี
ส่วนร่วมในชุมชน (Community Involvement 
Project = CIP)  กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
เพื่อให้นักเรียน YJC ได้ศึกษาเรยีนรู้วัฒนธรรม
ประเพณีไทย ชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียน 
PCSHSCR และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็น
กิจกรรมทีไ่ด้จดัมาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีการศึกษา 
2557 จนถึงปัจจบุัน 
 
PCSHSCR –TGU Collaboration Program  
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
ได้ท าบันทึกความข้อตกลง (MOU) กับโรงเรียน 
Tokyo Gakugei University Senior High School 
ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางดา้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระหว่างครู
และนักเรียน 
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Thailand - Japan Student Science Fair การ
ประชุมวิชาการน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตรข์องประเทศไทย
และประเทศญีปุ่่น  
 

Thailand - Japan Student ICT Fair การ
ประชุมวิชาการน าเสนอโครงงานทางด้าน ICT 
ของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของ
ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น 
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ตารางแสดง ข้อมูลการจ้างครูชาวต่างชาติ ปีการศึกษา 2560 - 2562 
ครูชาวต่างชาติ ประเทศ วิชาที่สอน 

ปีการศึกษา 2560 
1. Mr. Jeet Kumar Hadial อินเดีย ภาษาอังกฤษ 
2. Mr. Robin Todd Pulsifer อเมริกัน ภาษาอังกฤษ 
3. Miss Sara Marie Redel อเมริกัน ภาษาอังกฤษ 
4. Miss Cassandra Jane Summers อเมริกัน ภาษาอังกฤษ 
5. Miss Colleen Elizabeth Wallace อเมริกัน ภาษาอังกฤษ 
6.  Miss Liang Huojin จีน ภาษาจีน 
7.  Mr. Musashi Kawaura ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น 
8. Miss Amanda Leigh West อเมริกัน วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
9. Mr. Scott Matthew Hamilton อเมริกัน ฟิสิกส์ 
10. Miss Lydia Camille Sannella อเมริกัน เคมี 
11. Miss Lauren Marie Cooke อเมริกัน ชีววิทยา 
ปีการศึกษา 2561 
1. Miss Kaylee Gray Wieczorek อเมริกัน อเมริกัน 
๒. Mr. Colter Anthony Schutte อเมริกัน อเมริกัน 
๓. Miss. Wang Keqiong จีน ภาษาจีน 
๔. Miss Masumi Sugeno ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น 
5. Miss Marina Joy Roberts อเมริกัน วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
6. Mr. Scott Matthew Hamilton อเมริกัน ชีววิทยา 
7. Mr.Kazuki  Hirata ญี่ปุ่น คอมพิวเตอร์ 
ปีการศึกษา 2562 
1. Miss Saerey Muong Chau อินเดีย ภาษาอังกฤษ 
2. Miss Caroline Arielle Moore อเมริกัน ภาษาอังกฤษ 
3. Miss Liu Yali จีน ภาษาจีน 
4. Miss Fuiyu Hanzawa ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น 
5. Mr. Scott Matthew Hamilton อเมริกัน ชีววิทยา 
6. Miss Michelle Marie Fernandez-Hazoury อเมริกัน วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
7. Mr.Kazuki  Hirata ญี่ปุ่น คอมพิวเตอร์ 
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๒๗ 
 

ขั้นติดตามประเมินผล 
 1. ฝ่ายบริหารก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/งานที่ก าหนด 
 2. ประเมินผลงานการพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการใช้ภาษา เพ่ือการสื่อสาร 
 3. สรุปรายงานผลการพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารทุกกิจกรรม 
 4. ประเมินผลงานการพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการอ่านเขียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้  
8 กลุ่ม มีทักษะภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ และการสื่อสารได้เป็นอย่างดี และมีความสามารถในการค านวณได้
เป็นอย่างดี และมีความสามารถในการค านวณในระดับดีมาก 
 5. สรุปรายงานผลการพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการอ่านเขียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้  
8 กลุ่ม มีทักษะภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ และการสื่อสารได้เป็นอย่างดี และมีความสามารถในการค านวณใน
ระดับดมีาก 

ขั้นปรับปรุงพัฒนา 
1. คณะกรรมการฝ่ายบริหาร  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  8 กลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ น าข้อเสนอแนะจาก 
ผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/งาน ไปปรับปรุงพัฒนางานเพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการ
อ่านเขียน และสื่อสารได้เป็นอย่างดี และมีความสามารถในการค านวณในระดับดีมาก   พร้อมทั้งเสนอปัญหา 
แนวทางปรับปรุงพัฒนา แลน าขอ้เสนอแนะจากผลการด าเนินงานไปปรับปรุง พัฒนางานในปีการศึกษาถัดไป 

2. ฝ่าย/งาน น าข้อเสนอแนะจากผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/งาน ไปปรับปรุงพัฒนา
งานในปีการศึกษาถัดไป 

3.  เผยแพร่ผลงานการด าเนินโครงการนักเรียนต่อสาธารณชนโดยประชาสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยน
การเรียนรู้ระหว่างประเทศ (MOU) กิจกรรมค่ายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ม.พ่ีเลี้ยง)  วารสารโรงเรียน และ
ทางเว็บไซต ์www.pcccr.ac.th 
 

http://www.pcccr.ac.th/
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๒๘ 

 

 
ภาคผนวก  รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (SAR) 
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๒๙ 
 

 
 จากการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง รายงานการอ่าน การเขียน ปีการศึกษา 2562 มีนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา 714 คน พบว่า เป็นไปตามค่าเป้าหมาย คือ  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  ดังนี้ 
 .1)  ร้อยละ 75 ของผู้เรียนมีผลการสอบ PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สูง
กว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ  
 .2)  ร้อยละ 80 ของผู้ เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ 
 .3)  ร้อยละ 80 ของผู้เรียน ม.1–ม.3 และ ม.4–ม.6 ที่ได้เข้าร่วมหรือได้รับรางวัลเกี่ยวกับด้าน
การฟัง/พูด/อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆ ในงานที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพ้ืนที่การศึกษา
หรือหน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน 
 4) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนชั้น ม.1–ม.3 และ ม.4–ม.6 ที่มีผลงานการเขียนรายงานเชิงวิชาการ/
บทความเป็นภาษาอังกฤษ ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารหรือสื่อออนไลน์ทางวิชาการ ที่จัดท าโดยโรงเรียนหรือ
หน่วยงาน (เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเอกสารวิชาการส าหรับเผยแพร่ผลงานของ
นักเรียน) 
 5)  ร้อยละ 80 ของผู้เรียนชั้น ม.1–ม.3 และ ม.4–ม.6 ที่ได้เข้าร่วมหรือได้รับรางวัลเกี่ยวกับ
ด้านการฟัง/พูด/อ่าน/เขียน ภาษาไทยรูปแบบต่าง ๆ ในงานที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพ้ืนที่การศึกษา
หรือหน่วยงานต่าง ๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน)   
 6) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนชั้น ม.1–ม.3 และ ม.4–ม.6 ที่มีผลงานการเขียนรายงานเชิงวิชาการ/
บทความเป็นภาษาไทย ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารหรือสื่อออนไลน์ทางวิชาการ ที่จัดท าโดยโรงเรียนหรือ
หน่วยงาน (เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเอกสารวิชาการส าหรับเผยแพร่ผลงานของ
นักเรียน) 
 7)  ร้อยละ 80 ของผู้เรียนชั้น ม.1–ม.3 ที่เข้าสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษจาก
แบบทดสอบมาตรฐาน CEFR ทีม่ีคะแนนผลการทดสอบได้ตามมาตรฐานของ CEFR 
 8) ร้อยละ 80 ของผู้ เรียน ชั้น ม.6 ที่ โครงการคัดเลือกเข้าสอบวัดความสามารถ 
ด้านภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบมาตรฐาน เช่น TOEFL PB,TOEFL CBT,TOEFL IBT, IELTS, TOEICหรือ
อ่ืนๆที่มีคะแนนผลการทดสอบเทียบคะแนน TOELF IBT  ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 50 (โรงเรียนสุ่มเลือกนักเรียน) 
 9) ร้อยละ 80 ของผู้ เรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่ เรียนภาษาต่างประเทศภาษาที่สอง  
มีทักษะการสื่อสารได้ตามระดับมาตรฐานของภาษานั้น ๆ ร้อยละ 80 ขึ้นไป   
 10) ร้อยละ 70 ของผู้เรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่เรียนภาษาต่างประเทศภาษาที่สอง มีทักษะ
การสื่อสารได้ตามระดับมาตรฐานของภาษานั้น ๆ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 จากการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง รายงานการอ่าน การเขียน ปีการศึกษา 2562 มีนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา 714 คน พบว่าด้านการอ่าน นักเรียนอ่านได้ระดับดเียี่ยม 714 คน ด้านการเขียนนักเรียน
เขียนได้ระดับดีเยี่ยม 714 คน  ร้อยละ 100   
 
  

ผลงาน / ผลการด าเนินการ 
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๓๐ 

 

 จากการสุ่มนักเรียนสนทนา สอบถาม พบว่า นักเรียนอ่าน เขียนและแสดงความคิดเห็นได้ร้อยละ 100 
จากการด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมความสามารของ  ส่งผลให้นักเรียน 

มีความสามารถในการอ่านภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ การสื่อสารได้เป็นอย่างดี และมีความสามารถในการ
ค านวณในระดับดีมาก มีผลงานและความส าเร็จต่าง ๆ มากมาย  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. นักเรียนมีทักษะในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ปีการศึกษา 2562 คิดเป็นร้อยละ 100  
 2. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ผ่านการประเมินการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารกับครูชาวต่างชาติ 
 3.นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ร้อยละ ๑๐๐ มีความสามารถในการน าเสนอโครงงานวิจัย
เป็นภาษาอังกฤษ ตามรายวิชาในหลักสูตร โดยมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยงมาวิพากษ์ ให้ค าแนะน า
โครงงานวิจัย 
 4. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสอบ O - net วิชาภาษาไทย และวิชาคณิตศาสตร์            
ในปีการศึกษา 2562 สูงกว่าระดับประเทศ ดังแสดงในตาราง 
ตารางแสดง  ผลสอบการศึกษาขั้น พ้ืนฐานระดับชาติ  O - net วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ  
และวิชาคณิตศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2560 - 2562 
 

รายวิชา 
ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน ประเทศ 
ภาษาไทย 74.14 48.29 82.50 54.42 79.23 55.14 
ภาษาอังกฤษ 53.85 30.45 52.63 29.45 63.83 33.25 
คณิตศาสตร์ 77.54 26.30 80.54 30.04 78.19 26.73 
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ผลสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ O - net 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2560 - 2562
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๓๑ 
 

 5.นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสอบ O - net วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และ
วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 – 2562 สูงกว่าระดับประเทศ ดังแสดงในตาราง 

ตารางแสดง  ผลสอบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ O - net ชั้น ม.6  ปีการศึกษา 2560 - 2562 
 

รายวิชา 
ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน ประเทศ 
ภาษาไทย 69.96 49.25 69.81 47.31 61.87 42.21 
ภาษาอังกฤษ 49.38 28.31 53.89 31.41 47.17 29.20 
คณิตศาสตร์ 58.63 24.53 63.52 30.72 54.04 25.41 

 
 นักเรียนได้รับรางวัลด้านการใช้ภาษาไทย  ระดับเขตพ้ืนที่  ระดับภาค และระดับประเทศ   
ปีการศึกษา 2562  
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ผลสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ O - net 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2560 - 2562
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๓๒ 
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๓๓ 
 

 5. .การสอบวัดคุณภาพภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยใช้การประเมินจากระบบ Common 
European Framework of Referrence for Languages (CEFR)   
 สรุปผลการสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
โดยใช้แบบวัด Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)  ดังตาราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

 

๓๔ 

 

สรุปผลการสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
โดยใช้แบบวัด Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) 
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๓๕ 
 

             ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
             ความคิดเห็นโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ 
 
 
 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา ระดับดีเยี่ยม 
 
ภาคผนวก  ตารางวิเคราะห์หลักฐาน/ร่องรอยที่สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย  
               ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  
 
 

  
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มีการส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถ        

ในการแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นขั้นตอน 
และน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ โดยได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถ
หลายกิจกรรมด้วยกัน ตามข้ันตอนการด าเนินงาน  ดังนี้ 

ขั้นวางแผน 
๑. ฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ ร่วมกันประชุมวางแผนพัฒนาคุณภาพ

นักเรียนให้เป็นไปตามหลักสูตร และพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมนักเรียนมีความสามารถ   
ในการแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นขั้นตอน 
และน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ 

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตามโครงสร้างการบริหารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการบริหารงาน
หลักสูตรและวิชาการ คณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ และคณะกรรมการตามโครงสร้างของโรงเรียน 

๓. คณะกรรมการด าเนินงานเสนอโครงการ/กิจกรรม/งานที่เกี่ยวข้องการแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์      
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดอย่างเป็นขั้นตอน และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ  โครงการ Research School  
มุ่งสูส่ากล 

 
 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

๑. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผู้สอนแต่ละรายวิชา
ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรโดยบูรณาการการแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น  

วิธีด าเนินการ  

ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
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๓๖ 

 

๑) การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน  
๒) การจัดการเรียนการสอนบูรณาการภาษาอังกฤษ 
๓) การจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง STEM  
๔) การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริง เช่น การทดลองวิทยาศาสตร์ การฝึกปฏิบัติ

ในกลุ่มวิชาการงานอาชีพ การฝึกปฏิบัติในวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
๕) การเรียนการสอนในรายความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
6) การน าเสนอโครงงานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นภาษาอังกฤษในกิจกรรม 

Science Fair 
7) การน าเสนอโครงงานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นภาษาอังกฤษในกิจกรรม 

Science Symposium กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  
8) การน าเสนอโครงงานในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 
9) การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ 

 
 

 
 
 
 
 

 
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริงตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ 

ขั้นติดตามประเมินผล 
 ๑. ประเมินผลงานนักเรียนสามารถการแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถอภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นขั้นตอน และน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
 ๒. สรุปรายงานผลประเมินตามโครงการ/กิจกรรม/ผลงานนักเรียนในการแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์     
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นขั้นตอน และน าไปประยุกต์ใช้            
ในสถานการณ์ต่างๆ ได ้

๓. เผยแพร่ผลงานต่างๆ ของนักเรียนต่อสาธารณชนโดยประชาสัมพันธ์ วารสารโรงเรียนทางเว็บไซต์ 
www.pcccr.ac.th และเครือข่ายข่าวการศึกษา สพม.๓๖ นิวส์ www.spm36news.obec.in.th 

ขั้นปรับปรุงพัฒนา  
 ๑. คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน น าข้อเสนอแนะจากผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/
งาน ไปปรับปรุงพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถ
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นขั้นตอน และน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ 

๒. ฝ่าย/งาน น าข้อเสนอแนะจากผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/งาน ไปปรับปรุงพัฒนา
งานในปีการศึกษาถัดไป 
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๓๗ 
 

 
 จากการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  ระดับดีเยี่ยม  ได้แก่  แบบสรุปผล
การประเมินการคิดวิเคราะห์ตามหลักสูตรของสถานศึกษา พบว่า นักเรียนทุกคนผ่านการประเมินความสามารถด้าน
การคิดวิเคราะห์อยู่ใน ระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 100 

การด าเนินงานจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมความสามารถของนักเรียน ส่งผลให้นักเรียน  
มีความสามารถในการแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็ น
อย่างเป็นขั้นตอน และน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตร โดยบูรณาการการแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ คิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมตามโครงการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562 คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

๒. ผลการประเมินคุณภาพด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ ปีการศึกษา ๒๕62 นักเรียน 
มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ ๘๐  

๓. การสอบวัดคุณภาพภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยใช้การประเมินจากระบบ Common 
European Framework of Referrence for Languages (CEFR) ในปี ๒๕62 ได้ดังนี ้

๓.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
- ระดับ A๑ ร้อยละ ๔๖  
- ระดับ A๒ ร้อยละ ๕๔  

๓.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
- ระดับ A๑ ร้อยละ ๒๙  
- ระดับ A๒ ร้อยละ ๕๘  
- ระดับ B๑ ร้อยละ ๑๓ 

๔. นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้รับการประเมิน OECD - PISA 
๒๐๑๕ ในเดือนสิงหาคม การรู้เรื่องการอ่าน คะแนนเฉลี่ย ๕๓๔ คะแนน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 
๕๕๐ คะแนน การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย ๕๖๖ คะแนน ซึ่งสูงกว่าคะแนนของนักเรียนตัวแทน
ประเทศไทย การรู้เรื่องการอ่าน คะแนนเฉลี่ย ๔๐๙ คะแนน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย ๔๑๕ 
คะแนน การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย ๔๒๑ คะแนน 
 5. นักเรียนได้รับรางวัลซึ่งเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตร โดยบูรณาการแก้ปัญหา 
คิดวิเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นขั้นตอน และความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม ตามโครงการส่งเสริมความ เป็นเลิศ
และโครงการ Research School มุ่งสู่สากล พบว่านักเรียนได้รับรางวัลระดับภาค ชาติและนานาชาติ ปีการศึกษา 
๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ตามล าดับดังนี้ 
 
ภาคผนวก รายงานการประเมินตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา(SAR) ประจ าปีการศึกษา 2562 

ผลงาน / ผลการด าเนินการ 
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๓๘ 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก รายงานการประเมินตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา(SAR) ประจ าปีการศึกษา 2562 
  รายงานรางวัลพระราชทาน สถานศึกษา ขนาดกลาง ประจ าปีการศึกษา 2561 
 
 

ได้รางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขัน
ฟิสิกส์สัประยุทธ์ กิจกรรม Best Solution 

ได้เหรียญทอง การแข่งขันโครงงานในงาน 
Kaohsiung International Invention 
and Design EXPO (KIDE) ตัวเร่งปฏิกิริยา
ออกซิเดชั่นของคาร์บอนมอนออกไซด์ 
จากวัสดุราคาถูก (แผ่นทองค าเปลว)  

 

รางวัลเหรียญทอง โครงงาน 
Universal Datalogger The 5th 
International Young Inventors 
Awards (IYIA) 
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๓๙ 
 

              ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการน าไปใช้และเผยแพร่ 
 
 
  3.1) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มีโครงงานหรือนวัตกรรม ระดับยอดเยี่ยม 
 3.2) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานหรือนวัตกรรม
ระดับชาติ และนานาชาติ 
 
ภาคผนวก  ตารางวิเคราะห์หลักฐาน/ร่องรอยที่สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย  
               ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  
 
 
 โรงเรียนด าเนินการจัดการเรียนรู้ Research School มุ่งสู่สากล Princess Chulabhorn Science High 
School Chiang Rai  โดยการก าหนดกรอบมาตรฐานการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เป้าหมายตาม
มาตรฐานที่โรงเรียนก าหนด  ดังนี้  
 ขั้นวางแผน 
 คณะกรรมการฝ่ายบริหารวางแผนในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  แผนการจัดการเรียนรู้
แผนปฏิบัติการ การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา และแนวทางการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพให้สอดคล้องกับ
บริบท  ค่าเป้าหมายของโรงเรียน โดยจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับฝ่ายบริหาร
โรงเรียนและคณะกรรมการนักเรียน เพ่ือหาจุดเด่น จุดด้อย และน าแนวคิด ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไป
พัฒนาโดยประชุมคณะครู เพ่ือแสดงความคิดเห็น น าไปปรับปรุงแก้ไข และน าเสนอผู้ปกครองในการประชุม
ประจ าปี พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะ 
 การด าเนินการ 
 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน การวางแผนปฏิบัติงาน การควบคุม ก ากับ ติดตาม
ดูแล เกี่ยวกับการบริหารงานของโรงเรียน ได้ศึกษาหาข้อมูลของโรงเรียนจากชุมชนในท้องถิ่นจากประชาชน 
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ท าการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และ
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษาเพ่ือหาจุดอ่อน จุดแข็ง โดยใช้วิธีการจัดท า SWOT ได้น ากระบวนการบริหาร
ระบบ PDCA ของเดมมิ่ง (Deming) มาใช้ในการด าเนินการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย 
และวัตถุประสงค์ของโรงเรียน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School - Based Management : SBM) ในการ
พัฒนานักเรียนมีคุณลักษณะตามค่านิยม PCSHSCR  สั่งสมในลักษณะที่ยั่งยืน คือ มีภูมิรู้  ภูมิธรรมและภูมิฐาน  ดังนี้ 

1. ทบทวนบทบาท ภารกิจ ก าหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโรงเรียนในแต่ละช่วงเวลา         
ให้สอดคล้องกับนโยบายของเขตพ้ืนที่การศึกษา และจัดท าแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกัน 

2. ปรับปรุงรูปแบบ กระบวนการวางแผนของโรงเรียน โดยให้ความส าคัญยึดการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย    
3. ก าหนดโครงสร้างองค์กร มอบหมายนโยบายและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร   

อย่างชัดเจน เพ่ือการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ค่าเป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
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๔๐ 

 

4. พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรให้เหมาะสมกับภารกิจที่มอบหมาย 
5. ก าหนดกระบวนการพิจารณาประเมินผลงานที่เหมาะสมเป็นธรรม 
6. จัดให้มีการออกแบบสอบถาม เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย    

เพ่ือน าผลมาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
7. ก าหนดนโยบายก ากับ ติดตาม การปฏิบัติงาน และการใช้ทรัพยากรในหน่วยงาน 
8. จัดท าแผนแม่บทในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหารงานและการจัด        

การเรียนการสอน ตลอดจนการจัดท าระบบสารสนเทศของหน่วยงาน 
9. ก าหนดขอบเขตและวิธีการเข้าถึงข้อมูลและระบบการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล 

 
 
 - การแข่งขันเครื่องบินบังคับ 
 - ค่ายพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
 - ฟิสิกส์สัประยุทธ์   
 - กิจกรรมพัฒนาทักษะการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
 - พัฒนาการเขียนโปรแกรมและออกแบบหุ่นยนต์ 
 - ค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการวิจัย 

 - พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชานวัตกรรม 2 
 - พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 
 - พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาธรรมชาติและการสืบเสาะ 
 - พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาโครงงาน 
 - พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยี 
 - พัฒนาครูสาขาเทคโนโลยี 
 

 
 จากการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า  ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มีโครงงานหรือนวัตกรรม 
ระดับยอดเยี่ยม  และร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานหรือนวัตกรรม
ระดับชาติ และนานาชาติ จากการพัฒนานักเรียน  ดังนี้ 
 1.  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สู่การเป็น
นักวิจัย นักประดิษฐ์ และนักนวัตกรรม   
 2)  พัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ มีการท างานเป็นทีม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ น าไป
แก้ปัญหาและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม และนักเรียนมีโอกาสเผยแพร่และแสดงผลงาน 
แก่สาธารณะชนทั้งในโรงเรียน นอกโรงเรียน จนถึงระดับนานาชาติ  
 3)  สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่า “โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน า บ่มเพาะผู้มีความสามารถ
พิเศษด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษา เพ่ือมุ่งมั่นสู่การเป็นนักวิจัย  
นักประดิษฐ์ และนักนวัตกรรม เพียบพร้อมคุณธรรมจริยธรรม น้อมน างานพระราชด าริ ส ามารถสร้างองค์
ความรู้เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”  
 4)  สอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียน ผู้น าด้านกระบวนการคิด วิเคราะห์ วิจัย   

โครงการ/กิจกรรม 

ผลงาน / ผลการด าเนินการ 
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๔๑ 
 

 5)  สอดคล้องกับเป้าหมาย ผู้เรียนมีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมในระดับสากล และผู้เรียนมีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้นและมุ่งมั่นในการ
สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามแก่สังคมและประเทศชาติ 
 6)  โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

6.๑ มีการก าหนดรายวิชาโครงงาน และรายวิชารายวิชาที่เปิดสอนเพ่ือส่งเสริมศักยภาพด้าน
โครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

6.๒ มีค าอธิบายรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ 
 7)  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  มีการก าหนด
รายวิชาเพ่ือส่งเสริมศักยภาพด้านโครงงานวิทยาศาสตร์  เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ 
โดยเกิดจากการรับรู้เข้าใจปัญหา ความร่วมกันของทุกฝ่าย และลงมือปฏิบัติหรือสนับสนุนตามบทบาทหน้าที่ 
 (เอกสารประกอบการรายงาน รายวิชาที่เปิดสอน ตามหลักสูตรโรงเรียน) 
 8)  ผลงานนักเรียนมีความชัดเจน เป็นกระบวนการและเป็นระบบ   
 9)  นักเรียนได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ จนถึงระดับนานาชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การส่งเสริม สนับสนุนและติดตาม 
การด าเนินกิจกรรมโครงงานเพาะพันธุ์ปัญญา 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

ผู้ปกครองให้การสนับสนุนและท าหน้าที่เป็น 
วิทยากรท้องถิ่น ให้ความรู้กับนักเรียน 
ในการน าความรู้มาต่อยอดพัฒนาโครงงาน 

 

กิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ จุดเน้นของโรงเรียน 
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๔๒ 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
         ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน  ระดับชาติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
    
 
 
 
 
 

ปฏิบัติการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า 
ในการพัฒนาต่อยอดผลงานของเยาวชน   
โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่”  
รุ่นที่ 6 ครั้งที่ 2 กับผลงาน “ด้ายงิ้วแดง” 

 

งานส่งเสริมความเป็นเลิศด้านโครงงาน 
และมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
Research School มุ่งสู่สากล   
ประชุมครูที่ปรึกษาโครงงานเพ่ือเตรียม
ความพร้อมเข้าใจเป้าหมายและ 
มุ่งด าเนินการไปสู่เป้าหมายร่วมกัน 

 

รางวัลชนะเลิศและรับทุนการศึกษา 
๕๐,๐๐๐ บาท จากเวทีการแข่งขัน 
โครงงาน National Science Project 
in Nanotechnology Contest 2017 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ และ
รับทุนการศึกษา ๓๐,๐๐๐ บาท 
จากเวทีการแข่งขันโครงงาน 
National Science Project in 
Nanotechnology Contest 
2017 
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๔๓ 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางวัลโล่และเหรียญทองชนะเลิศ 
การแข่งขันการสร้าง Web 
Applications ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 
ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 

 

นักเรียนผู้พัฒนาโครงงานที่ได้รับทุน
สนับสนุน ผ่านเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 
ระดับประเทศและได้รับทุนสนับสนุน
โครงงาน จ านวน 9,000 บาท  
 

 

การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์ 
รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20  
(The Twentieth Young Science 
Competition: YSC  
 

 

โครงงาน “ด้ายงิ้วแดง” ได้รับทุน ๒๐,๐๐๐ 
บาท จากการพัฒนาต่อยอดผลงานของ
เยาวชน  โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” 
 รุ่นที่ 6 
 

 

รางวัลรองชนะเลศอันดับ ๒  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ๒๐ ปี  
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
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๔๔ 

 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

       
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

    

 
 

รางวัลเหรียญเงินเข้าร่วมประกวด 
โครงการรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ณ 
ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา 
กรุงเทพมหานคร 
 

 

รางวัลชมเชย และเงินสนับสนุนโครงการ 
4,000 บาทจากการเข้าร่วมแข่งขันโครงการ 
Young Business IT Contest  
รางวัลพิเศษสาขาชีวภาพ กิจกรรมเด่น 
flowering clock   
ด้านการบูรณาการยอดเยี่ยม  
พร้อมเงินรางวัล จ านวน 2,000 บาท 
 
รางวัลชนะเลิศ การน าเสนอโครงงาน 
ปากเปล่าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เครือข่าย
ภาคเหนือตอนบน   
ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
พร้อมเงินรางวัล จ านวน 2,000 บาท 
 

ได้รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 
จ านวน 9,000 บาท 
การเข้าร่วมโครงการรอบรองชนะเลิศ  
โครงการประกวดโครงงานนักวิทยาศาสตร์
รุ่นเยาว์ครั้งที่ 18 (YSC)   
พร้อมเงินรางวัล จ านวน 2,000 บาท 
 

โล่รางวลัชนะเลศิ การแข่งขันโครงงานชีววิทยา 
การน าเสนอผลงานโครงงานแบบบอร์ดวิชาการ  

(English Poster Presentation) 
 
 

โล่รางวลัชนะเลศิ การแข่งขันโครงงานฟิสิกส์ 
การน าเสนอผลงานโครงงานแบบบอร์ดวิชาการ 

 (English Poster Presentation)  
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๔๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
  
  ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน  ระดับนานาชาติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

โล่รางวลัชนะเลศิ การแข่งขันโครงงานฟิสิกส์ 
การน าเสนอผลงานโครงงานแบบบรรยาย  

(English Oral Presentation) 
 

 
 

โล่รางวลัชนะเลศิ การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ 
การน าเสนอผลงานโครงงานแบบบรรยาย  

(English Oral Presentation) 
 
 

รางวัลเหรียญทองโครงงาน Study of the 
effectiveness of gold nano-catalyst On 
the reaction rate of carbon dioxide      
ในงาน  Kaohsiung International 
Invention & Design EXPO (KIDE  
ณ เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน) 
 
 

รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรโครงงาน ผลิตภัณฑ์
สารสกัดจากกากชาเขียวในการกระตุ้น      
การงอกของเมล็ดข้าวโพด Green tea drags 
extract product stimulationg germination 
of corn seed ในงาน Seoul International 
Invention Fair (SIIF)  
ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 
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๔๖ 

 

รางวัลเหรียญทอง เวทีการแข่งขัน Seoul International Invention Fair สาธารณรัฐเกาหลี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รางวัลเหรียญทอง และ SPECIAL AWARD เวทีการแข่งขัน  
Kaohsiung International Invention and Design EXPO (KIDE) ประเทศไต้หวัน 

รางวัลเหรียญเงินโครงงาน Study of the 
stimulate germination index of corn by 
using extracts of tea residue ในงาน  18 

th Elementz  Science Research 
Conference Exhibition Singapore 
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๔๗ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เด็กชายทินกฤต อุตสา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 
AIMO Asia International  Mathematical   
Olympiad 2015 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 

 

นักเรียนได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น  
จัดโดยโครงการ MJES (Mainichi 
Japanese Exchange Scholarship) 

รางวัลเหรยีญเงินโครงงาน Study of the stimulate 
germination index of corn by using extracts of tea residu 
ในงาน 18 th Elementz  Science Research Conference 
Exhibition  Singapore 

รางวัลเหรยีญทอง  โครงงานผลิตภัณฑ์สารสกัดจากกากชาเขียวในการกระตุ้นการงอก
ของเมล็ดข้าวโพด Green tea drags extract product stimulationg germination of 
corn seed ในงาน Seoul International Invention Fair 2017 (SIIF )  
ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี  

นายวรัญญู เคียนทอง รางวัลที่ ๒  
เหรียญเงิน SILVER AWARD   
การแข่งขัน Olympaid 
Contest Singapore 
International Math 
Olympaid Challenge    
แข่งขัน ณ ประเทศ สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ 

 

นักเรียนได้รับคัดเลือกโครงกาแลกเปลี่ยน
เยาวชน JENESYS  ณ ประเทศญี่ปุ่น  

 

รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันคณิตศาสตร์ Eleventh IMC 
International Mathematics Contest ณ ประเทศสิงคโปร์  
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๔๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปภาพแสดง  การสร้างเครือข่าย  การน าเสนอผลงาน และเผยแพร่ผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เข้าร่วมแสดงและน าเสนอผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์ในงาน MWITS Science Fair 
 

เกียรติบัตร โครงงาน The Study of Baked 
Clays from Local Pottery Areas to 
Adsorption Properties on BTEX in Air   
ในงาน Seoul International Invention Fair  
(SIIF) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 

รางวัลเหรียญทองโครงงาน Green tea drags 
extract product stimulationg 
germination of corn seed ในงาน Seoul 
International Invention Fair   (SIIF)  
ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 
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๔๙ 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
         
 
 
 
 
 

นักเรียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการน าเสนอ
โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น  
(Thailand-Japan Student Science Fair ) 
 

ความร่วมมือกับสถานบัน KOSEN ได้สนับสนุนนักเรียน  
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  
เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิศวกรรม ณ มหาวิทยาลัย IBARAKI  
ประเทศญี่ปุ่น  

การต้อนรับคณะจาก Japan International Cooperation  
Agency (JICA) และสื่อมวลชนจากประเทศญี่ปุ่นมาเยี่ยม 
อาสาสมัครมาปฏิบัติหน้าที่ในสาขาคอมพิวเตอร์ 
ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
 
 

ความร่วมมือกับ Japan International  
Cooperation Agency (JICA) องค์กรความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศของญี่ปุ่น ได้สนับสนุนบุคลากร 
ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มาช่วยพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอน 
และการจัดท าโครงงานของนักเรียน 
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๕๐ 

 

             ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง 
             และสังคมในด้านการเรียนรู้การสื่อสาร  การท างานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 
 
 
 4.1)  ร้อยละ 90 ของผู้เรียนที่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับยอดเยี่ยม 
 4.2) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ได้ระดับผลการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับ 3-4 
ภาคผนวก  ตารางวิเคราะห์หลักฐาน/ร่องรอยที่สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย  
               ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  
 
 นักเรียนมีแบบบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศอย่าง
ต่อเนื่อง จนมีความครบถ้วนสมบูรณ์  เป็นปัจจุบัน เรียกใช้ได้สะดวกและตรงตามความต้องการ ช่วยให้โรงเรียน
สามารถด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ตามหลักวิชา โดย
โรงเรียนมีแนวทางในการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ  
 

  
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มีการส่งเสริมให้นักเรียนใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ มีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม โดยโรงเรียน
ได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT)  ดังนี้ 

ขั้นวางแผน 
 ๑. ฝ่ายบริหารประชุมวางแผนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงสร้างการบริหาร เพ่ือวางแผนการด าเนินงานจัดท า
โครงการ/กิจกรรม/งานที่ส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ        
การสื่อสาร (ICT)  

ขั้นด าเนินการ 
 ๑. ด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/งาน ที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ดังนี้ 

๑.๑ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เช่น การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐาน การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ครูผู้สอน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น สื่อ e-book, Power Point สื่อเทคโนโลยีออนไลน์ 
Youtube และใช้เทคโนโลยี Google Apps for Education มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น 

ค่าเป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ  



รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

 

 
 

๕๑ 
 

๑.๒ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) ได้แก่ กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ ชุมนุมโครงงานคอมพิวเตอร์ กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

๑.๓ ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนทางด้าน ICT โดยการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น ส่งเข้า
ประกวดแข่งขันในเวทีต่าง ๆ ทั้งระดับเขตพ้ืนที่ ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เช่น กิจกรรม
แข่งขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  กิจกรรม Science Fair กิจกรรม Science 
Symposium 

๑.๔ จัดแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้แก่ ห้องสืบค้น 
(Resource Center) ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ห้องเรียน ICT เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน
รายวิชาคอมพิวเตอร์ 
 

นักเรียนน าเสนอโครงงาน
คอมพิวเตอร์ 
 

นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยี
การเรียนและน าเสนองาน
กิจกรรมการเรียน 
การสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ 
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๕๒ 

 

ขั้นติดตามประเมินผล 
๑. ประเมินผลการพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(ICT) โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของโรงเรียน (Self - Assessment Report) มาตรฐาน     
ด้านคุณภาพผู้เรียน 

๒. สรุป รายงานผลการพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ได้แก่ รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายงานการติดตาม
ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม/งาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เป็นต้น 

๓. เผยแพร่ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม/งาน ที่พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้แก่ รายงานประจ าปี จุฬาวิทย์ฯ สาร  เว็บไซต์โรงเรียน เป็นต้น 
 

ขั้นปรับปรุงพัฒนา  
๑. ครูน าข้อเสนอแนะจากการประเมินไปปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระฯ น าข้อเสนอแนะ ข้อแนะน า ไปปรับปรุง พัฒนา โครงการ/

กิจกรรม/งาน เพ่ือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) ในปีการศึกษาต่อไป 

 
 

 จากการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้การสื่อสาร  การท างานอย่างสร้างสรรค์และ 
มีคุณธรรม ร้อยละ 90 ของผู้เรียนที่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับยอดเยี่ยม  และร้อยละ 80 
ของผู้เรียนที่ได้ระดับผลการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับ 3-4  จากการด าเนินงานจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
และส่งเสริมความสามารถของนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) มีผลงานความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์  ดังนี้ 
 1. นักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้ผ่านเกณฑ์      
ปีการศึกษา 2562 คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 2. นักเรียนน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการท าโครงงานทางด้าน ICT 
จนได้รับความส าเร็จและได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้ 

๒.๑ นายอภิสิทธิ์ เมืองมูล นายศรายุธ เตชะแก้ว และน.ส.กนกพร วราฤทธิกุล ได้เข้าร่วม        
การน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ PCC Science Symposium (Regional 
Science School) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การน าเสนอโครงงานแบบ ปากเปล่า สาขาคอมพิวเตอร์ 
เรื่องการพัฒนาเกม Block Sic ด้วยโปรแกรม Adobe Flash Professional  

 
 
 

 

ผลงาน / ผลการด าเนินการ 
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๕๓ 
 

๒.๒ น.ส.อภิสรา มูลจ้อย น.ส.ชนิตสิรี สิทธิแปง และน.ส.เทียนฤทัย ศรีนวล ได้รับรางวัล         
รองชนะเลิศ อันดับ ๒ สาขาคอมพิวเตอร์ โครงงานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยี AR - CODE 
(Teaching by Augmented Reality) ในการน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (กลุ่มภาคเหนือ) ครั้งที่ ๑ PCC Science Math Technology and Innovation 
Symposium  

๒.๓  น.ส.จอมขวัญ ไวว่อง น.ส.พรนภัส โลบุญ และน.ส.ธวัลลักษณ์ จินะสี ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
สาขาคอมพิวเตอร์ โครงงานแอพพลิเคชั่นยืนยันตัวตนการเข้าออกโรงเรียนด้วยเทคโนโลยี BLE (Apps on 
Person Verification  with Bluetooth Low Energy : App PIKBAAN) ในการน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม กลุ่ ม โ รง เรี ยนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (กลุ่ มภาคเหนือ )  
The 1st PCC Science Math Technology and Innovation Symposium  

๒.๔  น.ส.จุฑาเกศ เรืองอาจ นายภูมินทร์ จันทเลิศ และน.ส.ชลิดา ปัญญาบุญ ได้รับรางวัลรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ ๑ สาขาคอมพิวเตอร์ โครงงานการควบคุมระบบน้ าสปริงเกอร์ผ่านอินเทอร์เน็ต 
ด้วย Raspberry PI ในการน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กลุ่มโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค (กลุ่ มภาคเหนือ)  The 1st PCC Science Math Technology and Innovation 
Symposium  

 
 
 
 
 
 

 
 

๒.๕  นายภาคิน ศิวธรรมรัตน์  น.ส.วรกนก พานิชโปรยโสภา และน.ส.เปมิกา พลชัย ได้รับรางวัล
เหรียญทอง อันดับที่ ๘ จากการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.๔ - ๖ ในการแข่งขันงานศิลป
หัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ  
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๕๔ 

 

๒.๖  ด.ช.ฐากร ใจพล ด.ช.นวฤกษ์ พิทักษ์อ าพรรณ และด.ช.ปรัชญา ปาลี  ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
จากการแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.๑ - ม.๓ ในการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ  

2.6 เหรียญทอง การแข่งขันศิลปะ หัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ การแข่งขันการสร้าง  
Web Applications ร ะดับชั้น ม.4 - ม.6 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.7  รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.8 ด.ช.ธนภัทร วิชาและด.ช.วชิรวิชญ์ อินทพันธ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๑-ม.๓ ในการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ       

2.9 น.ส.กรรวี ค าแดงและนายภูมินทร์ จันทเลิศ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันการสร้าง 
Web Applications ม.๔ - ม.๖ ในการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ  

2.10  นายภาคิน ศิวธรรมรัตน์ และนายเสฏฐวุฒิ ธนาค า ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.๔ - ม.๖ ในการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ     

2.11 ด.ช.ชโนดม อ่อนทองค า ด.ช.พรหมชัย ชูแสง และด.ช.วุฒิกร ศรีศิริ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
จากการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.๑ - ม.๓ ในการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ  

2.12 นายปารณ ดาวทอง นายพักตร์ภูมิ ตาแพร่ และนายศิริโรจน์ เมืองมูล ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
จากการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.๔ - ม.๖ ในการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ  
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๕๕ 
 

2.13 ด.ช.ชินวัตร ใยแก่นจันทร์ ด.ช.ณัฐวัฒน์ สิงห์ค า และด.ช.ธนกร ณัชปัญญาภรณ์  ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพ้ืนฐาน ม.๑ - ม.๓ ในการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ  

2.14  นายภาคิน ศิวธรรมรัตน์ นายพักตร์ภูมิ ตาแพร่ และนายศิริโรจณ์ เมืองมูล ได้รับรางวัล
ชมเชย พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล จากการแข่งขันโครงการ Young Business IT Contest 2017        

2.15 ด.ช.ธนกร ณัชปัญญาภรณ์ ด.ช.ชินวัตร ใยแก่นจันทร์ และด.ช.ณัฐวัฒน์ สิงห์ค า ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับ ม.ต้น โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้าน
หุ่นยนต์ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ STEM Education  
 

           ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 

 
 5.1) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ได้ระดับผลการเรียนรายวิชาภาษาไทย ระดับ 3-4 
 5.2) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ได้ระดับผลการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ 3-4 
 5.3) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ได้ระดับผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ 3-4 
 5.4) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ได้ระดับผลการเรียนรายวิชาสังคมศึกษาฯ ระดับ 3-4 
 5.5) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ได้ระดับผลการเรียนรายวิชาสุขศกึษาและพลศึกษา ระดับ 3-4 
 5.6) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ได้ระดับผลการเรียนรายวิชาศิลปะ ระดับ 3-4 
 5.7)  ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ได้ระดับผลการเรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ 3-4 
 5.8) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ได้ระดับผลการเรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศ ระดับ 3-4 

 
ภาคผนวก  ตารางวิเคราะห์หลักฐาน/ร่องรอยที่สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย

ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  
 
 
  
 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มีการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

ขัน้วางแผน 
1. ฝ่ายบริหารวางแผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้                   
2. ฝ่ายบริหารประชุม สรรหาบุคลากรที่เหมาะสม แต่งตั้งและมอบหมายภาระงานของโรงเรียน  

ปีการศึกษา 2562 

ค่าเป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ  
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๕๖ 

 

3. ด าเนินการออกค าสั่งแต่งตั้งและมอบหมายภาระงานของโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 ให้กับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4. ส่วนงานแต่ละฝ่ายประชุมก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน พร้อมทั้งก าหนดแผนการปฏิบัติงาน
ประจ าปี 2562 
 
 
 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรในโรงเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน เช่น 
 - กิจกรรมวันสุนทรภู่  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และค่ายภาษาไทย 
 - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 - การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาเคมี 
 - การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาชีววิทยา 
 - การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาฟิสิกส์ 
 - การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิทยาศาสตร์ ม.ต้นและดาราศาสตร์ 
 - การเรียนการสอนรายวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 
 - การเรียนการสอนรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 - การน าเสนอผลงานวิชาการของนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯ 
 - การเตรียมความพร้อมด้านโอลิมปิกวิชาการ 
 - การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ เช่น ตอบปัญหาทางเคมี ชีววิทยา ทางเพชรยอดมงกุฎ ฯลฯ 
 - ค่ายปรับพื้นฐาน ความรู้ทางวิทยาศาสตร์  
 - กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ 
 - พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ 
 - ค่ายปรับพื้นฐาน ความรู้ทางคณิตศาสตร์ 
 - ค่าย สอวน คณิตศาสตร์ 
 - ค่าย สอวน ภูมิศาสตร์ 
 - ค่ายประวัติศาสตร์ 
 - ค่ายใช้สื่อออนไลน์ 
    

ขั้นด าเนินการ 
1.ด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/งาน ที่ได้ก าหนด 
2. กิจกรรมสอนเสริม (Comprehensive Study Group : C.S.G.) ในช่วงเวลา 16.00 - 20.00 

น. ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 
3. กิจกรรมสอนเสริมแบบเข้มข้น (Group Investigation : G.In.) ทุกวันเสาร์เวลา 08.00 - 12.00 น. 
4. ค่ายกิจกรรมของแต่ละกลุ่มสาระ 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
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๕๗ 
 

ขั้นติดตามประเมินผล 
1. ครูผู้สอนจัดการวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรการเรียนการสอน 
2. ฝ่ายบริหารก ากับ ติดตาม การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/งาน ที่ก าหนด 
 

ขั้นปรับปรุงพัฒนา  
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/งาน พร้อมทั้ง

เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไข รายงานข้อจ ากัดในการด าเนินงาน เพ่ือเก็บเป็นข้อมูลในการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนตามหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในปีการศึกษาต่อ ๆ ไป 
 
 
 จากการตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน  พบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ได้ระดับผลการเรียนรายวิชาภาษาไทย 
ระดับ 3-4  ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ได้ระดับผลการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ 3-4  ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียนที่ได้ระดับผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ 3-4  ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ได้ระดับผลการเรียน
รายวิชาสังคมศึกษาฯ ระดับ 3-4  ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ได้ระดับผลการเรียนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับ 3-4  ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ได้ระดับผลการเรียนรายวิชาศิลปะ ระดับ 3-4  ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ได้
ระดับผลการเรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ 3-4  และร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ได้ระดับผล 
การเรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศ ระดับ 3-4  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวม อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

จากการยกระดับ พัฒนาคุณภาพนักเรียนในด้านต่าง ๆ ผ่านโครงการ/งาน/กิจกรรมที่ก าหนดขึ้นนั้น 
ส่งผลให้ระดับผลการเรียนเฉลี่ยของทุกระดับชั้น ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในเกณฑ์ระดับดี คือผลการเรียน
เฉลี่ย 3.00 ขึ้นไปทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ม.ต้น ทุกกลุ่มสาระ  
มีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี  3.00 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100  

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ม.ต้น  ทุกกลุ่มสาระ  
มีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี  3.00 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100  

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ม.ปลาย ทุกกลุ่มสาระ 
มีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี  3.00 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100  

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ม.ปลาย ทุกกลุ่มสาระ 
มีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี  3.00 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100  

5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม (TOP TEN ) ในแต่ละระดับชั้น  
ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวนทั้งหมด 211 คน โดยทุกคนมีผลการเรียนเฉลี่ย 3.50 คิดเป็น
ร้อยละ 100 

ผลงาน / ผลการด าเนินการ 
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๕๘ 

 

6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม (TOP TEN ) ในแต่ละระดับชั้น  
ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  จ านวนทั้งหมด 127 คน โดยทุกคนมีผลการเรียนเฉลี่ย 3.50  
คิดเป็นร้อยละ 100 

7. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - net) ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ  

8. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - net) ปีการศึกษา 2562  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ  

9. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - net) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 
2562 มีนักเรียนมีผลการสอบ 100 คะแนนเต็ม จ านวน 5 คน ดังนี้ 

- เด็กชายศุภกาญจน์  แจ่มจรัส  - เด็กชายรชตะ กาวิละ 
- เด็กชายเกียรติยศ อนุวรชิกา  - เด็กชายณัช กอตระกูลสิน 
- เด็กชายเปียโน บุญเต็ม 
9. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - net) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 

2562 มีนักเรียนมีผลการสอบ 100 คะแนนเต็ม จ านวน 1 คน  ได้แก่  นายจรนินท์ อินสอน 
 

ภาคผนวก รายงานการประเมินตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา(SAR) 
             รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - net) ปีการศึกษา 2562  
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  
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รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  
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รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  
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รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

 

๖๔ 

 

 
 
 

 

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4

ปร
ะว

ัติศ
าส

ตร
์ 1

สัง
คม

ศึก
ษา

 1

พร
ะพ

ุทธ
ศา

สน
า 

1

หน้
าที่

พล
เม

ือง
 1

สัง
คม

ศึก
ษา

 3

ปร
ะว

ัติศ
าส

ตร
์ 3

พร
ะพ

ุทธ
ศา

สน
า 

3

หน้
าที่

พล
เม

ือง
 3

สัง
คม

ศึก
ษา

 5

ปร
ะว

ัติศ
าส

ตร
์ไท

ย 
5

พร
ะพ

ุทธ
ศา

สน
า 

5

หน้
าที่

พล
เม

ือง
 5

ม.1 ม.2 ม.3

ผล
กา

รเร
ียน

กราฟแสดงผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา” 
 



รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  
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รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  
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รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  
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รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  
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รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  
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รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  
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รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  
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 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงร าย ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นหลักสูตรแบบอิงมาตรฐานและจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพ้ืนฐานของความเป็น
ไทยควบคู่กับความเป็นสากล มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โรงเรียนได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง การ
เรียนของผู้เรียน โดยจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดโครงการต่างๆ ที่ส่งผลในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ 

 ขั้นวางแผน 
 คณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน กลุ่มงานบริหารวิชาการ หัวหน้างานฝ่ายบริหารวิชาการ และ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  8 กลุ่ม  ประชุมเตรียมความพร้อมก าหนดการเรียนการสอนที่เข้มข้น 
ในรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบระดับชาติ  
(O - net) 
 กลุ่มงานบริหารวิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดท าก าหนดการการเรียนการสอนในแต่ละ
รายวิชา ครูผู้รับผิดชอบ สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการด าเนินงาน 

ขั้นด าเนินการ 
 1. กลุ่มงานบริหารวิชาการด าเนินการตามก าหนดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 
การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - net) ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ พร้อมทั้งมอบต้นฉบับข้อสอบ (O 
- net) ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ให้กับแต่ละกลุ่มสาระ 
 2. แต่ละกลุ่มสาระด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาติ (O - net) โดยการเจาะลึกด้านทฤษฎีของเนื้อหา การฝึกท าแบบทดสอบระดับชาติ (O - net)
ย้อนหลัง 5 ปี เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของขอบเขตเนื้อหาการออกข้อสอบ 
 3. โรงเรียนคอยส่งเสริม และกระตุ้นนักเรียนให้มีความกระตือรือร้น เห็นความส าคัญของการ
ทดสอบระดับชาติ (O – net) 

กระบวนการพัฒนา  การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - net) ปีการศึกษา 2562 
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๙๔ 

 

ขั้นติดตามประเมินผล 
 1. ฝ่ายบริหารก ากับ ติดตาม การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/งานที่ก าหนด 
 2. ติดตามผลการทดสอบระดับชาติ และน ามาสรุปประมวลผล วิเคราะห์ประเมินผลเพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการด าเนินการในปีต่อไป 

 

ขั้นปรับปรุงพัฒนา 
 1. ครูผู้สอนในรายวิชานั้น ๆ และส่วนงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือเก็บเป็นข้อมูล
ในการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O - net) ของนักเรียนในปีการศึกษาต่อไป 
 2. ยกย่องชมเชย ให้รางวัลส าหรับนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ 100 คะแนนเต็ม เพ่ือเป็น
ขวัญและก าลังใจ ประชาสัมพันธ์ให้เป็นแบบอย่างกับรุ่นต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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๙๕ 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - net) 
ปีการศึกษา  2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ระดับโรงเรียน จังหวัด สังกัด ภาค ประเทศ
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - net) 
ปีการศึกษา 2561 - 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562



รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

 

๙๖ 

 

 
 

 
 
 

ภาคผนวก  ผลการทดสอบระดับชาติ (O NET)  ปีการศึกษา 2562 
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ปีการศึกษา  2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับภาค ระดับประเทศ
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - net) 
ปีการศึกษา 2561 - 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
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๙๗ 
 

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - net)  
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา  2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - net)  
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ปีการศึกษา  2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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๙๘ 

 

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - net)  
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา  2562 
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๙๙ 
 

              มีความรู้ ทกัษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตีอ่งานอาชีพ 

 
 6.1 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ได้ระดับผลการเรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ 3-4     
 6.2 ร้อยละ 90 ของผู้เรียนที่มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ภาคผนวก  ตารางวิเคราะห์หลักฐาน/ร่องรอยที่สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย  
               ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  
 
 
 
 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาส าหรับนักเรียน              
ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีกระบวนการจัดการเรียน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริม ให้นักเรียน              
มีความรู้ความสามารถรอบด้าน มีความสามารถพิเศษและมีผลงานเป็นเลิศ มุ่งเน้นให้ผู้เรียน  เกิดศักยภาพ
การเรียนรู้ของตนเอง  ด้วยกระบวนการคิด วิเคราะห์ การใช้สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้                
ที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอน และน าเสนอผลงานด้วยสื่อเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์  จากกระบวนการ
เรียนรู้ดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สู งกว่าเกณฑ์ มีความสามารถพิเศษ                  
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และมีความรู้ความสามารถรอบด้านอันได้แก่ ความสามารถ   
ด้านดนตรี ศิลปะ ภาษา กีฬา วัฒนธรรม  นอกจากนี้นักเรียนมีผลงานที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน            
ทั้งระดับประเทศและนานาชาติ  โดยโรงเรียนได้ด าเนิ นงานจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียน มีความรู้   
ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีผลการด าเนินงาน และหลักฐาน ดังนี้ 
 

ขั้นวางแผน 
 

1. ฝ่ายบริหารประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถรอบด้าน
มีความสามารถพิเศษและมีผลงานเป็นเลิศ   

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือพัฒนานักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
รอบด้านมีความสามารถพิเศษและมีผลงานเป็นเลิศ   
 

ขั้นด าเนินการ 
1.  โรงเรียนด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม/งาน เพ่ือพัฒนานักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และ 

เจตคติที่ดีต่องานอาชีพรอบด้าน  มีความสามารถพิเศษและมีผลงานเป็นเลิศ  ดังนี้ 
1.1 โรงเรียนจัดกิจกรรม เช่น 

 ๑) อบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ค่าเป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ  
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๑๐๐ 

 

๒) การอบรมพัฒนาความรู้การสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้น ส าหรับครูผู้สอนของกลุ่ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพ่ือพัฒนานักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพโดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัย OTAGO  ประเทศนิวซีแลนด์ 

๓) อบรมพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
๔) การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ด้านการสอนและการออกแบบข้อสอบให้ตรงตามการประเมินของ OECD 
๕) อบรมตามโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา 

1.2  พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ โดยครูใช้กระบวนการจัดการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ 

๑) การจัดการเรียนการสอนแบบฝึกปฏิบัติจริง 
๒) การจัดการเรียนการสอนแบบ 5E 
๓) การจัดการเรียนการสอนแบบ Cooperative learning 
๔) โครงการค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศในแต่ละกลุ่มสาระ เช่น โครงการค่ายวิทยาศาสตร์  

โครงการค่ายภาษาอังกฤษ  โครงการค่ายคณิตศาสตร์  โครงการค่ายคอมพิวเตอร์  โครงการค่ายภาษาไทย 
๕)  กิจกรรม Science Symposium 
๖)  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
๗)  การจัดกิจกรรมแข่งขันคิดเลขเร็ว เทคนิคคิดเลขเร็วโดยใช้วิธีคิดแบบเวทคณิต 
๘)  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้การแสดงละครภาษาอังกฤษ 
๙)  โครงการพัฒนางานวิชาการและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
๑๐) โครงการโอลิมปิกวิชาการ 

2. โรงเรียนได้จัดท าโครงการค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
3. อ่ืน ๆ 

 
 
 - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร และกิจกรรมพัฒนานักเรียนพักประจ า 
 - กิจกรรมการสอนเสริมตามหลักสูตร (Gin) 
 - กิจกรรมการสอนเสริมแบบเข้มข้น (CSG) 
 

ขั้นติดตามประเมินผล 
1. ประเมินผลงานการพัฒนานักเรียนมีความรู้ความสามารถรอบด้านมีความสามารถพิเศษและ            

มีผลงานเป็นเลิศ   
2. สรุปรายงานผลการพัฒนานักเรียนมีความรู้ความสามารถรอบด้านมีความสามารถพิเศษและ                

มีผลงานเป็นเลิศ   
3. เผยแพร่ผลงานการด าเนินโครงการนักเรียนต่อสาธารณชนโดยประชาสัมพันธ์ และวารสาร

โรงเรียน และทางเว็บไซต์ www.pcccr.ac.th 
 

โครงการ/กิจกรรม 

http://www.pcccr.ac.th/
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๑๐๑ 
 

ขั้นปรับปรุงพัฒนา  
 

 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ น าข้อเสนอแนะจากผลการด าเนินงานตามโครงการ /
กิจกรรม/งาน ไปปรับปรุงพัฒนางานเพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถรอบด้านมีความสามารถพิเศษและ
มีผลงานเป็นเลิศ   
 2. ฝ่าย/งาน น าข้อเสนอแนะจากผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/งาน ไปปรับปรุงพัฒนา
งานในปีการศึกษาถัดไป 
 
 

 จากการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า นักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ  ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ได้ระดับผลการเรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ 3-4  และร้อยละ 90 
ของผู้เรียนที่มีเจตคติที่ดีต่องานอาชี  จากผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร โดยการสนับสนุนให้เข้าร่วม
การอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ครูพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และใช้กระบวนการจัดการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ท าให้นักเรียนมีความสามารถรอบ
ด้านมีความสามารถพิเศษและมีผลงานเป็นเลิศ ดังนี้ 

1. รางวัลเหรียญทอง    
 โครงงาน การศึกษาความสามารถในการดูดซับสาร BTEX ในอากาศของวัสดุดินเหนียวเผาในท้องถิ่น    
The Study of Baked Clays from Local Pottery Areas to Adsorption Properties on BTEX in Air        
ในงาน Seoul International Invention Fair 2017 (SIIF 2017) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี       
 

 
 
 
 
 
 

 
๒. รางวัลเหรียญทอง 

 โครงงานผลิตภัณฑ์สารสกัดจากกากชาเขียวในการกระตุ้นการงอกของเมล็ดข้าวโพด Green tea drags 
extract product stimulationg germination of corn seed ในงาน Seoul International Invention Fair 
2017 (SIIF 2017) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี  
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงาน / ผลการด าเนินการ 
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๑๐๒ 

 

3. รางวัลเหรียญทอง และเหรียญรางวัลพิเศษ   
โครงงานการศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นตัวเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของคาร์บอนไดออกไซด์         

จากแผ่นทองค าเปลว Study of the effectiveness of gold nano-catalyst On the reaction rate of carbon 
dioxide ในงาน  Kaohsiung International Invention & Design EXPO (KIDE ) ณ เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. รางวัลเหรียญเงิน  
โครงงาน Study of the stimulate germination index of corn by using extracts of tea residu     

ในงาน   th Elementz  Science Research Conference Exhibition  Singapore  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. รางวัลเหรียญเงิน                  
ในการแข่งขันคณิตศาสตร ์AIMO - Asia International Mathematical Olympiad  

 
 
 
 
 
 
 

6. รางวัลเหรียญทองแดง 
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๑๐๓ 
 

การแข่งขันคณิตศาสตร์ Eleventh IMC International Mathematics Contest ณ ประเทศสิงคโปร์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. นักเรียนสอบผ่านโครงการเยาวชน  เอเอฟเอสเพ่ือการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ 
(AFS) ณ โรงเรียน Harbin No.73  Middle School เมือง Harbin มณฑล Heilongjiang ประเทศจีน  

8. นักเรียนได้รับคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน JENESYS  ณ ประเทศญี่ปุ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. นักเรียนได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น จัดโดยโครงการ 
MJES (Mainichi Japanese Exchange Scholarship)  
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๑๐๔ 

 

1๐. นักเรียนได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                    
(High School Exchange in USA เพ่ือศึกษาต่อและแลกเปลี่ ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริ กา 
International Educational  Exchange Thailand (IEE,Thailand) 

1๑. นักเรียนได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ  Rotary Youth Exchange as a Rotary International 
ambassador to R.C. of Istres D.1760, France In the year  ณ ประเทศฝรั่งเศส  

1๒. นักเรียนได้รับคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนทางวิชาการตามข้อตกลงความร่วมมือ ในการแลกเปลี่ยนนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ศึกษาต่อ National Institute of Technology (KOSEN) ณ Ibaraki College 
ประเทศญี่ปุ่น   
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ National Institute of Technology (KOSEN) 
ณ Ibaraki College ประเทศญี่ปุ่น 

ผลงานระดับประเทศ 
 

1. โล่รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการสร้างWeb Application ม.4 - 6  การประกวดแข่งขันทักษะ   
ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ณ โรงเรียนปากเกร็ด  
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๑๐๕ 
 

2. โล่รางวัลชนะเลิศการศึกษาความสามารถในการดูดซับสาร BTEX ในอากาศ ของวัสดุดินเหนียวเผา     
ในท้องถิ่น The Study of Baked Clays from Local Pottery Areas to Adsorption Properties on BTEX in Air  

 
 
 
 
 
 
 
 

3. โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงาน การศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นตัวเร่งปฏิกิริยาทองค า
นาโนต่ออัตราการเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ Study of the effectiveness of gold nano - catalyst On 
the reaction rate of carbon dioxide  
       
 
 
 
 
 
 
 

 
4. รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ ในงานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนระดับชาติ  
5. รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 ในงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  
6. รางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับชาติ  
7. รางวัลเหรียญเงิน โครงงานเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้หลักการพาลาโบลา ณ หอประชุมแห่งชาติ    
8. โล่รางวัลและเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะกระบวนการแก้ปัญหา         

ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับประเทศ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน     
9. โล่รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (English Oral Presentation) ในงาน Science 

Symposium กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
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๑๐๖ 

 

10.  โล่รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโครงงานฟิสิกส์(English Poster Presentation) ในงาน Science 
Symposium กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  

11.  โล่รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโครงงานชีววิทยา (English Poster Presentation) ในงาน 
Science Symposium กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  

12.  โล่รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันโครงงานเคมี (English Oral Presentation) ใน
งาน Science Symposium กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  

13.  เกียรติบัตร ชมเชยระดับประเทศ โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์(TEDET)  

14.  รางวัลความสามารถพิเศษ กิจกรรม เขียนเรียงความ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในงานวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ  

15.  รางวัลชมเชยระดับประเทศ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น  
 ๑๖. รางวัลชนะเลิศคะแนนรวม ถ้วยพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

เจ้าฟ้า  จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีในการแข่งขันกีฬาจุฬาภรณ์สัมพันธ์ “แคแสดเกมส”์  
๑๗. รางวัลพิเศษ สาขาชีวภาพ ชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ - SCG จากสมาคมวิทยาศาสตร์      
 

 รางวัลโอลิมปิกวิชาการ 
1. นักเรียนผ่านการอบรมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาคณิตศาสตร์  
2. นักเรียนผ่านการอบรมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 สาขาดาราศาสตร์ ม.ต้น  
3. นักเรียนผ่านการอบรมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 สาขาคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย  
4. นักเรียนผ่านการอบรมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาเคมี  
5. นักเรียนผ่านการอบรมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาฟิสิกส์  
 

ภาคผนวก  - รายงานการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) ปีการศึกษา 2562 
              -  รายงานข่าวผลงานทางวิชาการ ปีการศึกษา 2562 
   -  รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ปีการศึกษา 2562 (สทศ.) 
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๑๐๗ 
 

             มีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ   (อย่างน้อย 2 ภาษา)  
            ในการสื่อสาร ได้แก่ ภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น  *** 

 
 ร้อยละ 70 ของผู้เรียนที่เรียนภาษาต่างประเทศภาษาที่สอง มีทักษะการสื่อสารได้ตามระดับ
มาตรฐานของภาษานั้น ๆ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
ภาคผนวก  ตารางวิเคราะห์หลักฐาน/ร่องรอยที่สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย  
               ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  
 
 
  - กิจกรรม English /Chinese/Japanese Camp ค่ายปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ 
  - กิจกรรมกรเรียนการสอน และกิจกรรม อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น   
  - Chinese/Japanese Campค่ายปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ 
  - PCSHSCR- YJC Science Exchange Programme 
  - PCSHSCR - TGUSHS Collaboration Program 
  - YJC- PCSHSCR Science Exchange Programme 
  - TGUSHS-PCSHSCR Collaboration Program 
 
 
 จากการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า นักเรียนมีทักษะและความสามารถในการใช้
ภาษาต่างประเทศ  (อย่างน้อย 2 ภาษา) ในการสื่อสาร ได้แก่ ภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น  
ร้อยละ 70 ของผู้เรียนที่เรียนภาษาต่างประเทศภาษาที่สอง มีทักษะการสื่อสารได้ตามระดับมาตรฐาน 
ของภาษานั้น ๆ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ผลงาน / ผลการด าเนินการ 

           นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันนทิรรศการภาษาญี่ปุ่น(นิฮงไซ)ครั้งที่ 14  

ในวันที่ 21 พฤศจกิายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่า เชียงราย ได้รับรางวัล  ดังต่อไปนี้ 

ชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมเงนิรางวัล 400 บาทการแขง่ขันฟังแล้วเลือกประโยค ประเภททีม ได้แก่ 

 1.เด็กหญิงนาซึม ิ ทาคากิ 

 2.นางสาวอภิชญา  บุญมา  

รองชนะเลิศอันดับที่ 3 พร้อมเงินรางวัล 200 บาท การแขง่ขันถอดคันจิ ประเภททีม ได้แก่ 

 1.นางสาวต้องกลม  อุปการ 

 2. นางสาวณัฐธิดา ปาลกะวงศ ์ณ อยุธยา 



รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

 

๑๐๘ 

 

 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะภาษาญี่ปุ่น “Chulabhornlympic 2019” ระหว่างวันที่ 9 -10 พฤศจิกายน  2562 ณ โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี รายชื่อตัวแทนนักเรียน 

1. เด็กหญิงมาย คิโดะ  
2. เด็กชายพนธกร หงส์ทอง  
3. เด็กหญิงชุติมณฑน์สุยะเพ้ียง  
4. เด็กชายศุภกร  กองค ามูล  
5. เด็กชายศุภชัย  อรุณปรีย์  

ครูผู้ควบคุม  นางสาวอมรรัตน์  อนุพงศานุกูล  และ Miss Yu  Teraura 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

 

 
 

๑๐๙ 
 

 
 เอกสารหลักฐานอ้างอิง 
 

 1.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 2.  หลักสูตรสถานศึกษา 
 3.  คู่มือการวัดและประเมินผล 
 4.  รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
 5.  รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) ปีการศึกษา 2562 
 6.  ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)     
 7.  ผลงานนักเรียน/ผลงานครู 
 8.  บันทึกการประชุมฝ่ายบริหารโรงเรียน กลุ่มงานบริหารวิชาการ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 9.  แผนการจัดการเรียนรู้ 
 10.  ค าสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มงานบริหารวิชาการ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 11.  วสัดุอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 12.  โครงการ/กิจกรรม/งานกลุ่มงานบริหารวิชาการ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 13.  เอกสารรายงานการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานเกีย่วกับวิชาการ 
 14. เกียรติบัตรและโล่รางวัล ของนักเรียน ครู และโรงเรียน ที่ได้รับการยกย่องในระดับต่าง ๆ 

15. สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่  21              
และแหล่งเรียนรู้            
 16. รายงานการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน  
 17.  เครื่องมือการวัดและประเมินผล 

18.  วารสารประชาสัมพันธ์(จุฬาวิทย์สาร) และจุลสารของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัยเชียงราย ปีการศึกษา 2562 
 19.  แบบบันทึกและรายงานกิจกรรม C.S.G (Comprehensive Study Groups) 
 20.  แบบบันทึกและรายงานกิจกรรม G.In. (Group Investigation) 
 21.  วิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาหรือส่งเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียน 
 22.  แบบรายงานการประเมินตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 
 23.  ภาพถ่ายการจัดการเรียนการสอน  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  กิจกรรมค่ายวิชาการ เป็นต้น 
 24.  ผลงาน/ผลการเรียนของนักเรียน 
 25. ผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 26.  รายงานการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) ปีการศึกษา 2562 
            27.  รายงานข่าวผลงานทางวิชาการ ปีการศึกษา 2562 

 28. รายงานการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (IQA) ปีการศึกษา 2562 
 29.  เว็ปไซต์ของครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/ทุกคน 
 30. เว็บไซต์ www.pcccr.ac.th  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

 

๑๑๐ 

 

 
 
 
 
 

ตร 
 
 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
 ๒. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

2.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
เป็น แบบอย่างได้  
2.2 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย  
2.3 ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
2.4 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
2.5  ผู้เรียนมีทักษะชีวิตที่ดีสามารถสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ *** 
2.6 ด ารงอยู่และปฏิบัติตนตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสืบสานงาน
พระราชด าริ *** 

 
         ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามเป้าหมายที่สถานศกึษาก าหนดเป็นแบบอย่างได ้
 นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม  
ตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยเฉพาะความส านึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน การมีส่วนร่วมของ
นักเรียน  ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การยอมรับเหตุผลและความคิดเห็นของผู้อ่ืน   
ความสามารถในการท างานเป็นทีม ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ความมั่นใจในตนเอง เจตคติที่ดีต่อการเรียน 
และรักษาสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี ความรู้สึกปลอดภัย รวมถึงความเข้าใจวิธีป้องกันตนเองและผู้อ่ืนให้
ปลอดภัย  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพ่ือพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่ พึ งประสงค์ของนักเรียน ให้นัก เรียนสามารถด ารงชีวิต 
ในสังคมอย่างเป็นปกติสุขและมีคุณค่า โดยมุ่งเน้นการพัฒนาในด้านต่าง ๆ รอบด้าน   ได้แก่ ๑) รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์  ๒) วินัยและซื่อสัตย์สุจริต ๓) ใฝ่เรียนรู้  ๔) มีจิตสาธารณะ  ๕) มุ่งม่ันในการท างาน  ๖) มีความภูมิใจ
ในความเป็นไทย และอยู่อย่างพอเพียง  ๗) เห็นคุณค่าของการเรียนรู้  ๘) เห็นคุณค่าของการวิจัย และการ
ประดิษฐ์คิดค้น  ๙) มีจิตใจเปิดกว้างเชื่อในเหตุผล  ๑๐)  รักและเห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย  ได้ครบทุก
ข้อ ทุกระดับชั้น คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  คิดเป็นร้อยละ  100   
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๑๑๑ 
 

 
 1.1) ร้อยละ 95 ของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการตามหลักสูตร 
 1.2) ร้อยละ 95 ของผู้เรียนที่มีความรับผิดชอบและมีวินัย  
 1.3) ร้อยละ 95 ของผู้เรียนที่มีทักษะชีวิตนักเรียนประจ า  
 1.4) ร้อยละ 95 ของผู้เรียนที่มีจรรยานักวิทยาศาสตร์และมุ่งม่ันที่จะสร้างผลงานด้านวิทยาศาสตร์  

ภาคผนวก  ตารางวิเคราะห์หลักฐาน/ร่องรอยที่สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย
ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

 
 
  
 นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม        
ตามที่สถานศึกษาก าหนดและมีจิตส านึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยได้จัดกิจกรรม 
ที่ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามข้ันตอนการด าเนินงาน  ดังนี้ 
 ขั้นวางแผน 
 1. ฝ่ายบริหารประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการ วางแผนการจัดท าโครงการ/กิจกรรม/งานที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน  
มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด และแสดงการกระท า  
ที่สะท้อนว่าเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนปรากฏโดดเด่นเป็นแบบอย่างได้ 
 ขั้นด าเนินการ 
 โรงเรียนด าเนินงาน  โครงการ/กิจกรรม/งาน ที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนดและแสดงการกระท าที่สะท้อนว่า             
เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ปรากฏโดดเด่นเป็นแบบอย่างได้  ดังนี้ 
 1.กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน มีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เป็นประจ าทุกปี เพ่ือพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมของนักเรียนให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณภาพท่ีดีในสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 
       

 
 
 

ค่าเป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ  

กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ณ วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน  
จ.เชียงราย 
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๑๑๒ 

 

 
 

 
 
 
 
 

 2. กิจกรรมนั่งสมาธิเจริญปัญญาทุกเช้าวันพฤหัสบดี 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 3. โครงการจิตอาสา ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี เราท าความดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน เป็นกิจกรรม
เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ซึ่งเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาทุกแห่งจะต้องเน้นการสร้างเยาวชนที่มีความ
สมดุล ลูกศิษย์ต้องเป็นคนเก่ง เป็นคนดีมีคุณลักษณะและมีสมรรถนะตามที่หลักสูตรก าหนด การให้นักเรียน 
ท ากิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นความมุ่งหวังที่จะสร้างจิตสาธารณะ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์อ่ืนๆ อีกหลายประการ ตามโครงการจิตอาสา เป็นโครงการที่มีความเป็นไปได้ มีความง่ายและสะดวก
ในการปฏิบัติและให้ผลดี เพ่ือการสร้างจิตสาธารณะแก่นักเรียน จึงจัดกิจกรรมให้นักเรียนทุกระดับชั้น 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ณ วัดมงคลธรรมกายาราม อ.แม่สาย  
จ.เชียงราย 
 

กิจกรรมนักเรียนนั่งสมาธิเจริญ
ปัญญาตอนเช้าทุกวันพฤหัสบดี ฝึก
การบริหารจิตเพ่ือให้นักเรียน 
มีจิตใจที่อ่อนโยน คิดดี ท าดี 

 

กิจกรรม “หนึ่งห้องเรียน หนึ่งความดี”  
“พ่ีปันให้น้อง” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 
มูลนิธิ อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
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๑๑๓ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. กิจกรรมอบรมคุณธรรม  จริยธรรมแก่นักเรียนในคาบจริยธรรม เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีพฤติกรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสมทั้งกาย วาจา ใจ มีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวมมีจิตใจอ่อนโยน การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้มอบหมายให้งานระดับชั้น โดยครูที่ปรึกษาและหัวหน้า
ระดับด าเนินการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การสวดมนต์ยาว การอบรมด้านคุณธรรมและด้านศิลปวัฒนธรรมจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือวิทยากรภายนอก เป็นต้น  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

กิจกรรม “หนึ่งห้องเรียน หนึ่งความดี”  
กิจกรรมพ่ีสอนน้อง ณ โรงเรียนบ้านผา
เสริฐพัฒนา ต.ดอยฮาง  
อ.เมือง จ.เชียงราย 
 
 

กิจกรรมฟังการบรรยายธรรมะ  
โดยพระวิทยากร 
 
 

กิจกรรมสวดมนต์และ 
นั่งสมาธิเจริญปัญญา 
คาบจริยธรรม ทุกสัปดาห์ 
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๑๑๔ 

 

 
 5. กิจกรรมความดีไม่มีขาย เป็นกิจกรรมให้นักเรียนวางแผนการท ากิจกรรมการท าความดีให้กับ
โรงเรียน ชุมชน และสังคม 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 6. กิจกรรมอบรมนักเรียนประจ าวัน (Home room) ประจ าสัปดาห์ โดยครูที่ปรึกษาจะอบรม
นักเรียนที่ปรึกษาของตนเองในตอนเช้าหลังกิจกรรมหน้าเสาธง และมีการอบรมนักเรียนที่หอพักในเวลา 
20.00 น. โดยครูเวรประจ าวัน และครูบ้านพัก ของแต่ละบ้านพัก เป็นการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด ท าให้
ทราบปัญหาของนักเรียนและร่วมกันแก้ปัญหาของนักเรียนได้ทันการและถูกวิธี  นักเรียนได้รับการเอาใจใส่
ดูแล เกิดความใกล้ชิดระหว่างครูและนักเรียน นักเรียนเชื่อฟังครูและประพฤติตนได้อย่างเหมาะสม 

กิจกรรมท าความสะอาด 
ตามเขตพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมาย
แต่ละระดับชั้นและห้องเรียน 
 
 
 

กิจกรรมจิตอาสามอบกระเช้า
ผลไม้ให้ก าลังใจผู้ป่วยและ
พยาบาลผู้ปฏิบัติหน้าที่  
ณ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ 

 
 

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรคณะครูและ
นักเรียน ที่ท าความดีโครงการ 
เก่ง ดี มีน้ าใจ  เก็บของได้คืนเจ้าของ 
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๑๑๕ 
 

 7. กิจกรรมปฐมนิเทศและปรับสภาพนักเรียนชั้น ม . ๑ - ม.๔  เพ่ือให้นักเรียนได้ปรับตัวในการอยู่ 
ในสังคมใหม่ว่าตนเองต้องปรับปรุงตนเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ อย่างไร โดยเฉพาะนักเรียนโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ซึ่งต้องอาศัยร่วมกับผู้อ่ืนในบ้านพักจึงต้องมีการเรียนรู้วิธีการ  
ที่จะพักอาศัยอยู่ด้วยกัน และเรียนรู้ที่จะปรับตัวเองเข้ากับผู้อ่ืนในช่วงที่เรียนในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8. การเข้าร่วมโครงการเพชรล้านนา โดยพระภาวนารัตนญาณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ เพ่ือให้นักเรียน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้พัฒนาร่างกายและจิตใจให้สมบูรณ์ มีความรู้  
มีคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต ภายใต้ความเป็นไทยที่ส าคัญคือการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ความสามารถให้เต็มศักยภาพเป็นการเสริมสร้างทรัพยากรที่มีคุณค่าให้แก่ประเทศชาติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 - กิจกรรม/โครงการงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 - กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ม.1 
 - กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ม.4 
 - กิจกรรม/โครงการงานวินัยและนิติการ 
 - กิจกรรม/โครงการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนอันพึงประสงค์ 

กิจกรรมค่ายปรับสภาพนักเรียนใหม่ 
ทุกปีการศึกษา 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรมโครงการเพชรล้านนา 
ระดับภูมิภาค  
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๑๑๖ 

 

 - กิจกรรมจัดท าคู่มือนักเรียนประจ า  
 - กิจกรรม/โครงการงานพัฒนาระบบดูแลนักเรียนประจ า 
 - กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 

 - กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง 
 - กิจกรรมอบรมครูเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 - กิจกรรม/โครงการพัฒนาเพ่ือยกระดับความเป็นอยู่ของหอพักนักเรียนประจ า 
 - กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 - กิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนอันพึงประสงค 
 - กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน (PD) 
 - กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกหอพักนักเรียน 
 - กิจกรรมทักษะชีวิต 
 - กิจกรรมพัฒนางานและส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 
 - กิจกรรมพัฒนางานต่อต้านยาเสพติด 
 - กิจกรรมพัฒนางานส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย 
 - กิจกรรมพัฒนางานบริหารกิจการนักเรียน 
 - กิจกรรมพัฒนาโครงการหนึ่งห้องเรียน หนึ่งความ 
-  - กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลนักเรียน 
 - กิจกรรมพัฒนางานโภชนาการนักเรียน 

ขั้นติดตามประเมินผล 
 1.ประเมินผลงานการพัฒนาเพ่ือให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค ์
 2.สรุปรายงานผลการพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
 3. เผยแพร่ผลงานการด าเนินโครงการนักเรียนต่อสาธารณชนโดยประชาสัมพันธ์ และวารสาร
โรงเรียน จุฬาวิทย์สาร และทางเว็บไซต์ www.pcccr.ac.th 
 ขั้นปรับปรุงพัฒนา  
 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ น าข้อเสนอแนะจากผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/
งาน ไปปรับปรุงพัฒนางานเพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถรอบด้าน มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามที่สถานศึกษาก าหนดและแสดงการกระท าที่สะท้อนว่าเห็นประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตน ปรากฏโดดเด่นเป็นแบบอย่างได ้
 2. ฝ่าย/งาน น าข้อเสนอแนะจากผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/งาน ไปปรับปรุงพัฒนา
งานในปีการศึกษาถัดไป 
 
 
 จากการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามเป้าหมาย 
ที่สถานศึกษาก าหนดเป็นแบบอย่างได้ ร้อยละ 95 ของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ 
ตามหลักสูตร  ร้อยละ 95 ของผู้เรียนที่มีความรับผิดชอบและมีวินัย  ร้อยละ 95 ของผู้เรียนที่มีทักษะชีวิต
นักเรียนประจ า และร้อยละ 95 ของผู้ เรียนที่มีจรรยานักวิทยาศาสตร์และมุ่งมั่นที่จะสร้างผลงาน 

ผลงาน / ผลการด าเนินการ 

http://www.pcccr.ac.th/
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๑๑๗ 
 

ด้านวิทยาศาสตร์  โดยผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พ.ศ. 2551 ครบทั้ง 8 ข้อ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง   
มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ  คิดเป็นร้อยละ  100  ปีการศึกษา 2562  ดังตามตารางนี้ 
 

 
ระดับชั้น 

 
จ านวนนักเรียน 

ร้อยละของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 96 100 - 96 - 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 96 100 - 96 - 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 96 100 - 96 - 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 144 100 - 144 - 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 144 100 - 144 - 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  144 100 - 142 - 

 จากตารางแสดง  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พ.ศ. 2551  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  ครบทั้ง 8 ข้อ คิดเป็นร้อยละ  100   
ตารางแสดง  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นจุดเน้นของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ 
3 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ระดับ 
2 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ระดับ 
1 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ระดับ 
0 

คิดเป็น
ร้อยละ 

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 720 100 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

วินัยและซื่อสัตย์สุจริต 720 100 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ใฝ่เรียนรู้   720 100 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

มีจิตสาธารณะ   720 100 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

มุ่งม่ันในการท างาน   720 100 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

มีความภูมิใจในความเป็นไทย และ
อยู่อย่างพอเพียง   

720 100 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

เห็นคุณค่าของการเรียนรู้ 720 100 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

เห็นคุณค่าของการวิจัย และ 
การประดิษฐ์คิดค้น   

720 100 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

มีจิตใจเปิดกว้างเชื่อในเหตุผล   720 100 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รักและเห็นคุณค่าของการออก
ก าลังกาย   

720 100 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

เฉลี่ย - 100 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ระดับ 1 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100 

 จากตาราง พบว่า  ผู้เรียนที่ได้รับผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นจุดเน้นของ
สถานศึกษาผ่านเกณฑ์  (ตั้งแต่ ระดับ 1  ขึ้นไป)  คิดเป็นร้อยละ 100  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อ
มีผลการประเมินในระดับ 3   
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๑๑๘ 

 

 จากการด าเนินการจัดกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมตามที่สถานศึกษา
ก าหนด และมีจิตส านึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและจิตส านึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน ได้รับรางวัล เกียรติบัตรเชิดชู ยกย่อง ดังนี้ 
 1. นักเรียนร้อยละ 100 มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาในระดับดีขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม โครงการประกวดโรงเรียนและ
นักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม จากส านักงานการศึกษาข้ันพื้นฐานและธนาคารออมสิน  
 ครูและนักเรียนได้รับรางวัล “ต้นแบบคนดีศรีเชียงราย” ประเภทบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม      เป็น
ประจ าทุกปี ทั้งในระดับเยาวชนและระดับบุคคลทั่วไป ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ต าบลห้วยสัก  
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จัดโดย ชมรมคนดีศรีเชียงราย ร่วมกับส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. โรงเรียนมอบโล่รางวัลคนดีศรีจุฬาภรณ ให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียนดี ช่วยเหลืองาน     /
กิจกรรมของโรงเรียน เป็นแบบอย่างท่ีดี และชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นประจ าทุกปี 

7.  

รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
จากส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
 
 

ครูและนักเรียนรับรางวัลต้นแบบ 
คนดีศรีเชียงราย  
 

ครูและนักเรียนรับรางวัลต้นแบบ 
คนดีศรีเชียงราย  
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๑๑๙ 
 

 6. ชนะเลิศโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดเป็นแบบอย่างได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   

๒) วินัยและซื่อสัตย์สุจริต 

กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 

กิจกรรมการการเรียนรู้ พระมหากษัตริย์ 
รายวิชาหน้าที่พลเมือง (เพ่ิมเติม) 

กิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
ณ วัดพระธาตุผาเงา อ. เชียงแสน เชียงราย 
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๑๒๐ 

 

 

       

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

๓)  ใฝ่เรียนรู้   

๔)  มีจิตสาธารณะ 

5)  มุ่งมั่นในการท างาน  

กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัย 
กิจกรรมการการเรียนรู้  

 จากแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 

กิจกรรมการเรียนรู้ “ความดีไม่มีขาย” 

กิจกรรม หนึ่งห้องเรียน หนึ่งความดี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6นักเรียนที่ปรึกษา 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

 

 
 

๑๒๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

๖) มีความภูมิใจในความเป็นไทย  
    และอยู่อย่างพอเพียง   

ส าเนาเกียรติบัตร  
สถานศึกษาต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรม การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การตีกลองสะบัดชัย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

๗) เห็นคุณค่าของการเรียนรู้   

๘) เห็นคุณค่าของการวิจยั  
     และการประดิษฐ์คิดค้น   

๙) มีจิตใจเปดิกว้างเชื่อในเหตุผล   

เช่น การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 

ช่วยกัน คิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ข้อมูล 
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๑๒๒ 

 

 

 
        
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการสอบคัดเลือก “โครงการเพชรล้านนา”  ประจ าปีการศึกษา 2562 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 วิชาคณิตศาสตร์   1. เด็กชายณัช  ก่อตระกูลสิน  2. นายรชตะ  กาวิละ 
 วิชาวิทยาศาสตร์   1. นายภูมิริณัฐ  สงบ   2. เด็กหญิงสุภาพร  นรชาติวสิน 
 วิชาพระพุทธศาสนา  1. นางสาวขนิษฐี  สิงห์กุล   2. เด็กหญิงแทนขวัญ ธิโนทัย 
 วิชาภาษาอังกฤษ   1. เด็กชายพนธกร หงส์ทอง   2. เด็กหญิงพิมพ์ภู  แก้วหน่อ  
   3. นายเอ็มเมอริก  สุภาสุทธิ์ 
 วิชาภาษาไทย 1. เด็กหญิงสิรินธิดา  เรือนแก้ว 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 วิชาคณิตศาสตร์   1. นางสาวเชื่อมรัก เย็นใจมา  2. นายวรัญญู เคียนทอง 

๑๐)  รักและเห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย 

กิจกรรมความดีไม่มีขาย  นักเรียนชั้นม.6/4 

กิจกรรมศึกษา ดูงานแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
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๑๒๓ 
 

 วิชาเคมี   1.นายจรนินท์ อินสอน  2.นายพิชญุตม์ ภิราษร 
   3. นายเสกข์ ภูสด 
 วิชาฟิสิกส์ 1.นายตฤษนันท์ ปลีค า  2. นายสุรพีร์ สุวรรณ์ 
 วิชาชีววิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์ แก้วข้าว  2. นายไมตรี แซ่ลี 
   3 .นายสุพสิน สาใจ 
 วิชาพระพุทธศาสนา  1. นางสาวอัญชลี เซี้ยสกุล 
 วิชาภาษาอังกฤษ 1. นายพิพรรธน์ พินิจสุววณ  2. นางสาวรัชดาพร  บุญรังสี 
 วิชาภาษาไทย 1. นางสาวจิตราพร ค าละ  2. นางสาวณัฐวลัญช์ เชยบาน 
    3. นางสาวอรพิชญ์ ชัยภูวนาถ 
คนดีศรีจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  ประจ าปีการศึกษา 2562 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   
นายณัช  กอตระกูลสิน 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
นายจรนินท์  อินสอน   
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๑๒๔ 

 

นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่ สพม.36 และได้รับคัดเลือกการประเมินระดับภาค เขต 8 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ 
           อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 

 
 ร้อยละ 95 ของผู้เรียนที่มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย  
 

ภาคผนวก  ตารางวิเคราะห์หลักฐาน/ร่องรอยที่สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย
ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

 
  
 
 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้จัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือปลูกฝัง    
ให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย สามารถอธิบาย 
ยกตัวอย่าง และแสดงออกได้อย่างเหมาะสม มีแนวทางน าภูมิปัญญาที่มี ในท้องถิ่นของตนไปใช้                   
ชีวิตประจ าวันได้ โดยด าเนินการจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้  
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย 

วิธีด าเนิการ  

การน าเสนอผลงาน เพ่ือรับการประเมินและคัดเลือก 
นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  นายตฤษนันท์ ปลีค า 
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๑๒๕ 
 

 ขั้นวางแผน 
 1. ฝ่ายบริหารประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการ วางแผนการจัดท าโครงการ/กิจกรรม/งานที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน      
มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามที่สถานศึกษาก าหนด และแสดงการกระท า   
ที่สะท้อนว่าเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนปรากฏโดดเด่นเป็นแบบอย่างได้ 
 

 ขั้นด าเนินการ 
 โรงเรียนด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม/งาน ที่ เน้นความตระหนักในเรื่องภูมิปัญญาไทย 
 โดยมีกิจกรรมเพ่ือสร้างความตระหนัก ดังนี้ 
 1. กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา นักเรียนได้ร่วมจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามวันส าคัญทางศาสนา และ     
ให้นักเรียนจดบันทึกในการเข้าร่วมกิจกรรมตามวันส าคัญทางศาสนา โดยเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้ปกครองที่วัด   
ในหมู่บ้านของตนเอง และร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนด้วย แต่ละห้องเรียนมีการจัดป้ายนิเทศตามวันส าคัญ       
ทางศาสนาทุกห้องเรียน ท าให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้  มีคุณธรรมจริยธรรม เห็นความส าคัญของกิจกรรม
ทางศาสนา และปฏิบัติตนตามค าสอนของพระพุทธศาสนา เช่น กิจกรรมตักบาตรวันปีใหม่ กิจกรรมถวาย
เทียนเข้าพรรษา 
 

 
 
 

 
 
 2. กิจกรรมเทิดพระเกียรติในวาระต่าง ๆ เช่น วันแม่แห่งชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา  
วันปิยมหาราช วันไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ท าให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษไทยที่รักษาดินแดนของไทย และพัฒนา
ประเทศไทยให้คงอยู่จนถึงทุกวันนี้ 
 
 
 
 
 
 

 

 

พิธีบ าเพ็ญกุศลสตมวาร 
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๑๒๖ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 ๓. กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ทุกปีการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย ได้จัดกิจกรรมออกไปแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นในรูปของการท าโครงงาน และงานวิจัย โดยครูผู้สอน    
จะชี้แนะให้นักเรียนสืบเสาะ หาความรู้โดยใช้ท้องถิ่นของตนเองเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นการท าให้นักเรียนได้รับ
ทราบข้อมูลของภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตนเองว่าในท้องถิ่นของตนเองมีอะไรบ้าง นักเรียนจะได้เข้าไปศึกษา
หาความรู้ได้ และใช้ความรู้ในท้องถิ่นให้เป็นประโยชน์ อนุรักษ์วัฒนธรรมในสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม        
ในท้องถิ่นของตนเอง 

 
 

 
 
 
 
 4. โครงการแลกเปลี่ยนศิลปะ วัฒนธรรมไทยและการศึกษา เป็นโครงการที่นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้เป็นตัวแทนน าวัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ประเทศไทยกับหลากหลายประเทศ ซึ่งเป็นการสร้างชื่อเสียงของประเทศไทย และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย
ให้กับต่างประเทศได้รับทราบศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของไทย 
 

 
 

     
 
 
 

 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมกับ TGUSHS 
ประเทศญี่ปุ่น 
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๑๒๗ 
 

 5. กิจกรรมรณรงค์การแต่งกาย เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนแต่งกายสะอาด ถูกสุขลักษณะ
เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน ทุกวันศุกร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย                
ได้ก าหนดให้วันศุกร์เป็นวันที่นักเรียนแต่งกายด้วยชุดพ้ืนเมือง เพ่ือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6. กิจกรรมวันสุนทรภู่ ซึ่งเป็นกิจกรรมวันส าคัญของบุคคลส าคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทย มีผลงาน
ให้ชาวไทยได้ศึกษาอย่างหลากหลาย นักเรียนได้ร าลึก  ถึงผลงานที่สร้างให้ลูกหลานไทยได้ศึกษา และ           
เป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างผลงานที่ดีมีคุณค่า 
 7. กิจกรรมวันไหว้ครู เป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้ร่วมกันจัดเพ่ือให้เป็นผู้มีความกตัญญู กตเวทีต่อครู
อาจารย์และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
 8. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักถึงพระคุณแม่ของตนเอง ว่าแม่นั้น มีพระคุณ
กับเราอย่างไร และมีการมอบรางวัลให้แม่ดีเด่นในแต่ละระดับชั้นและระดับห้องเรียน โดยคณะกรรมการนักเรียน
จะด าเนินการกิจกรรมทั้งหมด 
 9. กิจกรรมตามโครงการจิตอาสา 1 ห้องเรียน 1 ความดี เราท าดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน 
  

     กิจกรรม/โครงการงานกิจกรรมวันส าคัญ 
   - กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตฯ 13 ตุลาคม 
   - กิจกรรมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ 
   - กิจกรรมวันไหว้สาแม่ฟ้าหลวง 
   - กิจกรรมวันปิยมหาราช 
   - กิจกรรมวันลอยกระทง/ฤดูหนาว 
   - กิจกรรมพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ 28 กรกฎาคม 
   - กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 
   - กิจกรรมวันพรปีใหม่ 
   - กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
   - กิจกรรมวันมาฆบูชา 
   - กิจกรรมวันอ าลาอาลัย 

โครงการ/กิจกรรม 

นักเรียนแต่งกายด้วยชุด
พ้ืนเมืองทุกวันศุกร์ 
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๑๒๘ 

 

   - กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศและพิธีรับประกาศนียบัตร 
   - กิจกรรมวันเจษฎาบดินทร์ 
   - กิจกรรมวันจักรี 
   - กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
   - กิจกรรมวันไหว้ครู 
   - กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 
   - กิจกรรมวันอาสาฬบูชา/กิจกรรมเข้าพรรษา 
   - กิจกรรมตานหาแม่ฟ้าหลวง 
   - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
   - กิจกรรมวันร าลึกวีรชนผู้เสียสละ 
   - กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ 

 ขั้นติดตามประเมินผล 
 1. ประเมินผลงานการพัฒนา เพ่ือให้นักเรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย และภูมิปัญญาไทย  
มีแนวทางน าภูมิปัญญาไทยที่มีในท้องถิ่นของตนไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 2. สรุปรายงานผลการพัฒนาให้นักเรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย และภูมิปัญญาไทย มีแนวทาง
น าภูมิปัญญาไทยที่มีในท้องถิ่นของตนไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 3. เผยแพร่ผลงานการด าเนินโครงการนักเรียนต่อสาธารณชนโดยประชาสัมพันธ์ และวารสาร
โรงเรียนจุฬาวิทย์สาร และทางเว็บไซต์ www.pcccr.ac.th 
 ขั้นปรับปรุงพัฒนา  
 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ น าข้อเสนอแนะจากผลการด าเนินงานตามโครงการ /
กิจกรรม/งาน ไปปรับปรุงพัฒนางานเพ่ือให้นักเรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย และภูมิปัญญาไทย  
มีแนวทางน าภูมิปัญญาไทยที่มีในท้องถิ่นของตนไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ปรากฏโดดเด่นเป็นแบบอย่างได้ 
 2. ฝ่าย/งาน น าข้อเสนอแนะจากผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/งาน ไปปรับปรุงพัฒนา
งานในปีการศึกษาถัดไป 
  
 

 จากการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย  ร้อยละ 95 ของผู้เรียนที่มีความภูมิใจ 
ในท้องถิ่น และความเป็นไทย  จากการที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จัดกิจกรรม
อย่างหลากหลาเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และภูมิปัญญาไทย มีแนวทางน า 
ภูมิปัญญาไทยที่มีในท้องถิ่นของตนไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย เชียงราย มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และภูมิปัญญาไทย น าภูมิปัญญาไทยที่มีในท้องถิ่นไปใช้            
ในชีวิตประจ าวันได้ และสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ       
และได้รับรางวัลต่างๆ เช่น การแข่งขันประกวดมารยาทไทย การแข่งขันประกวดการฟ้อนร า เป็นต้น 
 
 
 

ผลงาน / ผลการด าเนินการ 

ภาคผนวก  -  กระดานข่าว/ประชาสัมพันธ์  การบริหารงานวิชาการ และกิจการนักเรียน 
              -  รายงานการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) ปีการศึกษา 2562 
              -  เอกสาร/หลักฐาน  อ้างอิงแผนงาน/โครงการประจ าปี 2562 
 

http://www.pcccr.ac.th/
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๑๒๙ 
 

          ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
 
 
 3.1) ร้อยละ 95 ของผู้เรียนที่มียอมรับที่จะอยู่ร่วมกันในความแตกต่างระหว่างศาสนา 
 3.2) ร้อยละ 95 ของผู้เรียนที่มียอมรับที่จะอยู่ร่วมกันในความแตกต่างระหว่างรายได้ 
 3.3) ร้อยละ 95 ของผู้เรียนที่มยีอมรับที่จะอยู่ร่วมกันในความแตกต่างระหว่างที่อยู่อาศัยและภูมิล าเนา 
 

ภาคผนวก  ตารางวิเคราะห์หลักฐาน/ร่องรอยที่สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย
ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

 
 
 - กิจกรรม/โครงการงานส่งเสริมประชาธิปไตย 

   - กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
   - กิจกรรมส่งเสริมความเป็นผู้น าสภานักเรียน 
   - กิจกรรมสมาธิบ่อเกิดปัญญา 
   - กิจกรรมเพ่ือนแสนดี พ่ีเยี่ยมยอด 
   - กิจกรรมห้องเรียน 5 ส 
   - กิจกรรมทักษะชีวิตดี มีความรู้คู่คุณธรรม 
   - กิจกรรมเยาวชนคนดีศรีจุฬาภรณ์ 
   - กิจกรรมสายสัมพันธ์ศิษย์ร่วมสถาบัน 
   - กิจกรรมการพัฒนาทักษะสภานักเรียน 
   - กิจกรรมค่ายพัฒนาภาวะผู้น าคณะกรรมการสภานักเรียน 
   - กิจกรรม Pcc Singing Contest 

            - กิจกรรมทักษะชีวิต 
 
 
 
 จากการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย ร้อยละ 95 ของผู้เรียนที่มียอมรับที่จะอยู่ร่วมกันในความแตกต่างระหว่างศาสนา  ร้อยละ 95 
ของผู้เรียนที่มียอมรับที่จะอยู่ร่วมกันในความแตกต่างระหว่างรายได้ และร้อยละ 95 ของผู้เรียนที่มียอมรับที่จะ
อยู่ร่วมกันในความแตกต่างระหว่างที่อยู่อาศัยและภูมิล าเนา เพราะบริบทของโรงเรียนเป็นนักเรียนพักประจ า 
 
ภาคผนวก  -  กระดานข่าว/ประชาสัมพันธ์  การบริหารงานวิชาการ และกิจการนักเรียน 
              -  รายงานการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) ปีการศึกษา 2562 
              -  เอกสาร/หลักฐาน  อ้างอิงแผนงาน/โครงการประจ าปี 2562 
 

โครงการ/กิจกรรม) 

ค่าเป้าหมาย 

ผลงาน / ผลการด าเนินการ 
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๑๓๐ 

 

            ผู้เรียนมีสุขภาวะทางกายและจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด    
 
  
 4.1) ร้อยละ 95 ของผู้เรียนที่มสีุขภาวะทางร่างกาย ระดับดีขึ้นไป 
 4.2) ร้อยละ 95 ของผู้เรียนที่มีลักษณะจิตสังคมและจิตสาธารณะ 
 

ภาคผนวก  ตารางวิเคราะห์หลักฐาน/ร่องรอยที่สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย
ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

 
 
 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถ
รักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี โดยด าเนินการจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้  
 

 ขั้นวางแผน 
 ๑. ฝ่ายบริหารประชุมวางแผนพัฒนาคุณภาพนักเรียน ให้รักษาสุขภาพสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่
ดี สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและเป้าหมายประสงค์ของโรงเรียน 

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือวางแผนจัดท าโครงการ/กิจกรรม/งาน ที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน  
ให้รักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีได้ 

 

 ขั้นด าเนินการ 
 ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม/งาน ที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้รักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
 
 
 ๑. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ดังนี้
กีฬาบาสเกตบอล, กรีฑา, วอลเลย์บอล, แอโรบิค, เทเบิลเทนนิส, ฟุตซอล, ฟุตบอล, แบดมินตัน, กระบี่
กระบอง, ตะกร้อ, กิจกรรมเข้าจังหวะ (ลีลาศ) โดยเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง และน าไปปฏิบัติจริงได้       
ในการรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ  

กิจกรรมออกก าลังการตอนเช้า 
โดยการเต้นแอโรบิค 
 

โครงการ/กิจกรรม 
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๑๓๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ๒. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมให้นักเรียนรักษาสุขภาพกายดังนี้ 

2.1 กิจกรรมวันต่อต้านเอดส์โลก 
2.2 กิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขนักเรียนส่งเสริมสุขภาพร่วมกับชุมชน 
2.3 กิจกรรม PD ของนักเรียนในตอนเย็นของทุกวัน ดังเช่น บาสเก็ตบอล , วอลเลย์บอล ,  

                     ฟุตซอล, ฟุตบอล, ตะกร้อ, แบดมนิตัน และการวิ่ง 
2.4 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพของนักเรียน 
2.5 กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน 
2.6 กิจกรรมกีฬากลุ่มมัธยมกลุ่มท่ี ๑ 
2.7 กิจกรรมกีฬากลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2.8 กิจกรรมกีฬากลุ่มจุฬาภรณฯ สัมพันธ์ 

 3. กิจกรรมตามโครงการวัยใสใส่ใจสุขภาพ 
- กิจกรรมวัยใสไร้เหา 
-กิจกรรมฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง 
- กิจกรรมโรงเรียนปลอดลูกน้ ายุงลาย 
- กิจกรรมคัดกรองสภาวะโภชนาการ (น้ าหนักและส่วนสูง) ของนักเรียน 
- กิจกรรมทดสอบไอคิว 
- กิจกรรมนักเรียนฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ๔ สายพันธุ์  
- กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านสุขภาพ 

 - กิจกรรม/โครงการพัฒนาโภชนาการนักเรียน 
 - การพัฒนาน้ าดื่มแคแสด 
 - การพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียนประจ า 
 - การพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกหอพักนักเรียน 
 - การพัฒนาเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของหอพักนักเรียนประจ า 

กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ 
(P.D.) เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพ 
ที่แข็งแรง 
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๑๓๒ 

 

 - การพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 
 - กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 - กิจกรรมพัฒนาและแก้ไขสุขภาพนักเรียน 
 - กิจกรรมฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง 
 - กิจกรรมสาธารณสุขนักเรียน 
 - กิจกรรมวัยใส ไร้เหา 
 - กิจกรรมอาหารปลอดภัย 
 - กิจกรรมน้ าดื่มเพ่ือสุขภาพ 
 - กิจกรรมการเรียนรู้หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 - กิจกรรม/โครงการพัฒนางานต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา 
 - กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 
 - กิจกรรมการเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด 
 - กิจกรรมการรายงานข้อมูลยาเสพติด 
 - กิจกรรมเชิญวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด 
 - กิจกรรมการอยู่ประจ า (อาหาร น้ าดื่ม นม) 
- - กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน (PD)  
 - งานพยาบาล 
 - งานต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

ตรวจสุขภาพท่ัวไปโดยแพทย์  
โครงการวัยใสใส่ใจสุขภาพ 
 

รศ.ดร.ปรียา ลีฬหกุล และ
ทีมงานวัยใส ใส่ใจสุขภาพ  
แจ้งผลการทดสอบไอคิวพร้อม
ให้ค าแนะน า 
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๑๓๓ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

น าห่อทรายอะเบทวางตามถังน้ า ห้องน้ า และคว่ าน้ าขังตามถาดรองกระถางต้นไม้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
นักเรียนอาสาสมัครสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ  

แก่ชุมชนรอบโรงเรียน ณ ตลาดป่ายางมน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย เชียงราย และการแข่งขันกีฬา งานกีฬาจุฬาภรณ์สัมพันธ์ 
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
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๑๓๔ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน 

 4. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดี ดังนี้     
4.๑ กิจกรรมค่ายคุณธรรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔       
4.๒ กิจกรรมบริหารจิตสมาธิ 
4.๓ กิจกรรมตักบาตรในวันส าคัญทางศาสนา 
4.๔ กิจกรรมสุนทรีย์คีตทัศน์ 
4.๕ กิจกรรมงานวันเด็ก 
4.๖ กิจกรรมรับขวัญน้องใหม่/กิจกรรมงานฤดูหนาว 

 
 

 
 
 
 
 
 

การแสดงดนตรีไทยของนักเรียน เนื่องในวันไหว้ครู 
 

 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนร่วมมือกันจัดแสดงและขายสินค้าในกิจกรรมงานฤดูหนาว 
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๑๓๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมบริหารจิตสมาธิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแสดงดนตรีสากลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ขั้นติดตามประเมินผล 
 1. ประเมินผลการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม/งานที่ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนรักษา  
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ตามหลักสูตรและเสริมหลักสูตร 
 2. ประเมินผลการพัฒนาน้ าหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพ สุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 3. เผยแพร่การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม/งาน ที่ให้นักเรียนรักษาสุขภาพและสุขภาพจิตที่ดีต่อ
ชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ โดยการประชาสัมพันธ์ รายงานประจ าปี วารสารจุฬาวิทย์สาร เว็บไซต์
โรงเรียนและการประชุมผู้ปกครอง เป็นต้น 
 ขั้นปรับปรุงพัฒนา 
 ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ น าข้อเสนอแนะจากผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม/ 
งานไปปรับปรุงพัฒนางานในปีการศึกษาต่อไป 
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๑๓๖ 

 

  
 

 จากการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า  ผู้เรียนมีสุขภาวะทางกายและจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษาก าหนด  ร้อยละ 95 ของผู้เรียนที่มีสุขภาวะทางร่างกาย ระดับดีขึ้นไป และ ร้อยละ 95  
ของผู้เรียนที่มีลักษณะจิตสังคมและจิตสาธารณะ  จากการที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย ได้จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ส่งผลให้นักเรียนได้มีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตดี  ดังนี้ 
 1. นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
อยู่ในระดับดีเยี่ยม ร้อยละ ๙๘.๒๕  
 2. นักเรียนมีน้ าหนัก ตามเกณฑ์อายุ อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๑๖ มีส่วนสูง ตามเกณฑ์
อายุ อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗๗ มีน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ
๘๕.๗๑ และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับดีเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๕ 
 3. นักเรียนมีสุขภาวะร่างกายและลักษณะจิตสังคมอยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๐๐  
 4. นักเรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็น
ร้อยละ ๙๙.๐๐ 
 5. จากรายงานสรุปผลการเข้าร่วมโครงการวัยใสใส่ใจสุขภาพ นักเรียนเข้าร่วมร้อยละ ๑๐๐ ตระหนัก
ถึงการดูแลสุขภาพ และมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่มกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 6. จากรายงานสรุปผลพฤติกรรมผู้เรียนในการดูแลสุขภาพและการออกก าลังกายของนักเรียนปี
การศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๑๐  
 7. ผลการประเมินกิจกรรม PD ในการออกก าลังกายจากการเล่นกีฬาต่าง ๆ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ ๑๐๐ มีความพึงพอใจระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ  ๙๖.๒๐ 
 8. ผลการประเมินการจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๑๐๐  
มีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๗  
 9. ผลการประเมินการจัดกิจกรรมกีฬากลุ่มมัธยมกลุ่มที่ ๑ ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความ 
พึงพอใจในการร่วมกิจกรรมในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๑๗  
 10. ผลการประเมินการจัดกิจกรรมกีฬากลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม และ  
มีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๒๑  
 11. ผลการประเมินการจัดกิจกรรมกีฬากลุ่มจุฬาภรณฯ สัมพันธ์ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  
มีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖๕  

 
 

 
 
 
ภาคผนวก  -  กระดานข่าว/ประชาสัมพันธ์  การบริหารงานวิชาการ และกิจการนักเรียน 
              -  รายงานการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) ปีการศึกษา 2562 

ผลงาน / ผลการด าเนินการ 
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๑๓๗ 
 

          ผู้ เรียนมีทักษะชีวิตที่ดีสามารถสร้ างสรรค์ผลงานตามจินตนาการจากกา ร 
          เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ *** 
 
  .1) ร้อยละ 95 ของผู้เรียนที่มีการสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์  
 .2) ร้อยละ 95 ของผู้เรียนที่มีการสร้างสรรคผ์ลงานตามจินตนาการจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
กีฬา/นันทนาการ  
 

ภาคผนวก  ตารางวิเคราะห์หลักฐาน/ร่องรอยที่สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย
ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

 
 
 - กิจกรรมทักษะชีวิต 
 - กีฬากลุ่ม / กีฬาสีภายใน  
 - จุฬาภรณสัมพันธ์ 
 - พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 - การจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน  
 
 
 จากการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า ผู้เรียนมีทักษะชีวิตที่ดีสามารถสร้างสรรค์ผลงานตาม
จินตนาการจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ **  ร้อยละ 95 ของผู้เรียน
ที่มีการสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์  และ 
ร้อยละ 95 ของผู้ เรียนที่มีการสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา/
นันทนาการ  
 
ภาคผนวก  -  กระดานข่าว/ประชาสัมพันธ์  การบริหารงานวิชาการ และกิจการนักเรียน 
              -  รายงานการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) ปีการศึกษา 2562 
              -  เอกสาร/หลักฐาน  อ้างอิงแผนงาน/โครงการประจ าปี 2562 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการพัฒนา (โครงการ/กิจกรรม) 

ค่าเป้าหมาย 

ผลงาน / ผลการด าเนินการ 
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๑๓๘ 

 

          ด ารงอยู่และปฏบิัติตนตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 
          สืบสานงานพระราชด าริ 
 
 
 1) ร้อยละ 95 ของผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในการสร้างผลงาน/โครงงาน/นวัตกรรม ระดับดีเยี่ยมขึ้นไป 
 2) ร้อยละ 95 ของผู้เรียนที่ด ารงอยู่และปฏิบัติตนตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
สืบสานงานพระราชด าริ  ระดับดีขึ้นไป 
 

ภาคผนวก  ตารางวิเคราะห์หลักฐาน/ร่องรอยที่สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย
ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

 
 - กิจกรรมทักษะชีวิต 
 - งานโครงการพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมโครงการตามพระราชด าริอื่น ๆ 
 - กิจกรรมทักษะชีวิต 
 - กิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธ 
 - กิจกรรม หนึ่งห้องเรียน หนึ่งความดี 
 - กิจกรรม ความดีไม่มีขาย 
 
 
 จากการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า การด ารงอยู่และปฏิบัติตนตามแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และสืบสานงานพระราชด าริ *** ร้อยละ 95 ของผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการสร้างผลงาน/โครงงาน/นวัตกรรม ระดับดีเยี่ยมขึ้นไป และ 
ร้อยละ 95 ของผู้เรียนที่ด ารงอยู่และปฏิบัติตนตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสืบสานงาน
พระราชด าริ  ระดับดีข้ึนไป 
 
ภาคผนวก  -  กระดานข่าว/ประชาสัมพันธ์  การบริหารงานวิชาการ และกิจการนักเรียน 
              -  รายงานการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) ปีการศึกษา 2562 
              -  เอกสาร/หลักฐาน  อ้างอิงแผนงาน/โครงการประจ าปี 2562 
 
 
 
 
 

 

กระบวนการพัฒนา (โครงการ/กิจกรรม) 

ค่าเป้าหมาย 

ผลงาน / ผลการด าเนินการ 
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๑๓๙ 
 

 

มาตรฐานที่ 2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

กระบวนการบริหารจัดการ 
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๑๔๐ 

 

 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  จัดระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
ของสถานศึกษา มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และ พันธกิจอย่างชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการ
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มี ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม 
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนร  ้  
 

ระดับคุณภาพของสถานศึกษา 

  ระดับ ก าลังพัฒนา 
  ระดับ ปานกลาง 
  ระดับ  ดี 
  ระดับ ดีเลิศ 
  ระดับ ยอดเยี่ยม 

 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ยอดเยี่ยม 2.1 เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา  ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล  แผนการศึกษาแห่งชาติ
และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ยอดเยี่ยม 2.2  มีระบบบริหารคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลมา
ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ 

ยอดเยี่ยม 2.3  ด าเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้ 

ยอดเยี่ยม 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามความต้องการของครู
และสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน 

ยอดเยี่ยม 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสั งคมที่ เ อ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย 

ยอดเยี่ยม 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 
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๑๔๑ 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างฝ่ายบริหาร 
 

ผู้อ ำนวยอ ำนวยโรงเรียน : นำยประดิษฐ์  โพธิกลำง 
โทรศัพท์ 09-5134-8459 e-Mail : Pradipho@gmail.com 

วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) 
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ 9 มกราคม 2560 – ปัจจุบัน 

รองผู้อ ำนวยอ ำนวยโรงเรียน : นำยสุพจน์  ทำวงศ์ 
โทรศัพท์ 08-1764-1474  e-mail : supoteta@hotmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
                        สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (ปร.ด.) 
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 – ปัจจุบัน 
รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและหอพัก 

รองผู้อ ำนวยอ ำนวยโรงเรียน : นำงกนกพร  วงศ์ชำลีกุล 
โทรศัพท์ 0810219306  e-Mail : wongchaleekulk@gmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  
1. วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสัตววิทยา 
2. ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 – ปัจจุบัน 
รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
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๑๔๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองผู้อ ำนวยอ ำนวยโรงเรียน : นำงสำวผุสดี  สมมณำ 
โทรศัพท์ 08-1288-0172  e-Mail : krueat_k@hotmail.co.t 
วุฒิการศึกษาสูงสุด คุรุศาสตร์มหาบัณฑิต  
                        สาขาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) 
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 27 พฤษภาคม 2559 – ปัจจุบัน 

รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานอ านวยการ 
 

รองผู้อ ำนวยอ ำนวยโรงเรียน : นำยจีรศักดิ์  จันต๊ะ 
โทรศัพท์ 0-8813-7196-6 e-Mail : jeerasak2519@gmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต กศ.ม.) 
                        สาขา : การบริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 – ปัจจุบัน 
รับผิดชอบกลุ่มบริหำรแผนงำนและงบประมำณ 

หัวหน้างานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน : นายจุลดิษฐ วีรศิลป์ 
โทรศัพท์ 08-8251-5625  e-Mail : krujul@hotmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต  
                        สาขาเทคโนโลยีและการสื่อสารศึกษา (กศ.ม.) 
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ 10 ตุลาคม 2554 – ปัจจุบัน 
 
 
 

หัวหน้างานกลุ่มบริหารทั่วไป : ว่ำที่ ร.ต. สุรยุทธ ช ำนำญยำโทรศัพท์ 
08-3152-0848  e-Mail : chamnanya@gmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตร์บัณฑิต  สาขาพลศึกษา (คบ.) 
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  วันที่ 1 พฤษภาคม 2553– ปัจจุบัน 
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๑๔๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้างานกลุ่มบริหารอ านวยการ : นางสาวสุกัญญา โชติวรรณพร 
โทรศัพท์ 08-9264-0025  e-Mail : kasetpcc@gmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  
                        สาขาครุศาสตร์เกษตร (วท.ม.) 
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ 30 ตุลาคม 2543 – ปัจจุบัน 
 
 
 

หัวหน้างานกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ : นางสุนีย์ ยามี 
โทรศัพท์ 08-9556-8055  e-Mail : y_sunee@hotmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ (กศ.ม.) 
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2547 – ปัจจุบัน 
 
 
 

หัวหน้างานกลุ่มบริหารวิชาการ : นางอ้อยใจ  ทิพย์เนตร 
โทรศัพท์ 08-1885-9825  e-Mail : kaoijai@hotmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการสอนเคมี (วท.ม.) 

             ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ 25 มิถุนายน 2546 – ปัจจุบัน 
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๑๔๔ 

 

แผนภูมิแสดง  กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย เชียงรำย 
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๑๔๕ 
 

 แผนภูมิแสดง  กำรบริหำรจัดกำรกลุ่มวิชำกำร 
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๑๔๖ 

 

แผนภูมิแสดง  กำรบริหำรจัดกำรกลุ่มกิจกำรนักเรียนและหอพัก 
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๑๔๗ 
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๑๔๘ 

 

แผนภูมิแสดง  กำรบริหำรจัดกำรกลุ่มงบประมำณ 
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๑๔๙ 
 

แผนภูมิแสดง  กำรบริหำรจัดกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
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๑๕๐ 

 

แผนภูมิแสดง  กำรบริหำรจัดกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป 
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๑๕๑ 
 

แผนภูมิแสดง  กำรบริหำรจัดกำร  ตำมค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
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๑๕๒ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเขตพ้ืนที่บริการ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา 
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล าพูน จังหวัดล าปาง จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน   เป็นโรงเรียน
ที่มีวัตถุประสงค์การจัดตั้ง เพ่ือสนับสนุนและผลิตก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมสนอง
ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงมุ่งมั่นส่งเสริม
คุณภาพชีวิตในด้านความเป็นอยู่ และการศึกษาของประชาชนโดยเฉพาะในท้องถิ่นห่างไกลโดยให้โอกาส แก่
เยาวชนที่มีความสนใจ และมีความสามารถด้านนี้ตั้งแต่เยาว์วัย ปัจจุบันเป็นโรงเรียนที่อยู่ในแผนและ
ยุทธศาสตร์ส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

 

 
 

๑๕๓ 
 

 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ดังนี้ 
 1) เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียตริเนื่องในวโรกาสที่  สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมพระศรีสวำงควัฒน 
วรขัตติยรำชนำรี  ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 3 รอบ 
 2) เพ่ือเป็นสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที่ฝึกทักษะความรู้ความสามารถของนักเรียนด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วัยเยาว์ซึ่งเป็นการเตรียมบุคลากรไว้รองรับโครงการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
 3) เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนที่เรียนดี มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีโอกาส
เพ่ิมมากขึ้น ในการเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาและได้พัฒนาความรู้พ้ืนฐานในด้านนี้อย่างเข้มข้นน าไปสู่
การแก้ปัญหาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ได้ผลอย่างแท้จริง 
 4) เพ่ือเป็นสถานศึกษาระดับมัธยมตัวอย่าง ในด้านการฝึกอบรมนักเรียนให้เป็นกุลบุตรกุลสตรี 
ที่เพียบพร้อมด้วยจริยธรรมสามารถพ่ึงพาตนเองได้และเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา ดังนี้ 
 1. ผู้บริหารมุ่งม่ันตั้งใจในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล สร้างความเท่าเทียม 
สร้างขวัญและก าลังใจแก่ครูและนักเรียนอย่างท่ัวถึง และเป็นธรรม 
 2. โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการประชุมหลายระดับ หลายภาคส่วน
เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียน เพ่ือร่วมมือกันขับเคลื่อนเป้าหมายของสถานศึกษา มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา 
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษา 
 3. มีการนิเทศ ก ากับติดตามนโยบายของผู้บริหารสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี มีการประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และใช้กระบวนการ PDCA 
และกระบวนการวิจัยทางการศึกษา ในการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียน เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป 

 4. ครูได้รับการพัฒนาอยู่เสมอ ส่งเสริมทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ พัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 

 5. ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดศักยภาพการเรียนรู้ของตนเอง ด้วย
กระบวนการคิด วิเคราะห์ การใช้สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายในการจัดการเรียน     
การสอน และน าเสนอผลงานด้วยสื่อเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ท าให้การจัดการเรียนรู้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 6. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ในการจัดการเรียนการสอน และ
ความเป็นอยู่หอพักนักเรียนประจ า 

 7. เปิดโอกาสในนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ ความร่วมมือกับโรงเรียน 
ในการพัฒนาการเรียนการสอน ความเป็นอยู่หอพักนักเรียนประจ า 

 8. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบในผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
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๑๕๔ 

 

 
    
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล  แผนการศึกษาแห่งชาติและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ    
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง                                                                        
 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ  
ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ 
ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 
 1) ร้อยละ 90 ของการบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด 
 .2) ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าใจเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ และ 
น าวิสัยทัศน์ และพันธกิจไปสู่การปฏิบัติ 
ภาคผนวก  ตารางวิเคราะห์หลักฐาน/ร่องรอยที่สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย
ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  
 
 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคที่จัดการศึกษา
ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เช่นเดียวกับโรงเรียนมหิดล  
วิทยานุสรณ์ และโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ ได้รับทรัพยากรสนับสนุนอย่างเหมาะสม 
และเพียงพอโดยใช้เกณฑ์ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นบรรทัดฐาน เงื่อนไขความส าเร็จการด าเนินงาน
ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ในลักษณะโรงเรียนประจ า เน้นคุณภาพ 
เป็นต้นแบบของภูมิภาค ต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของ
นานาชาติ การบริหารและการจัดการศึกษาภายใต้ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ ยึดหลักการบริหารแบบ  
มีส่วนร่วม มีความเป็นประชาธิปไตย ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดี ยึดแผนพัฒนา
สถานศึกษาเป็นส าคัญ  พัฒนากระบวนการบริหารการจัดการภารกิจของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ จนเกิด
ประสิทธิผลตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา  ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล  แผนการศึกษาแห่งชาติ และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
 
 
                                                                        

ค่าเป้าหมาย 
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๑๕๕ 
 

 
วิธีด าเนิการ 
 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้พัฒนากระบวนการบริหารการจัดการ
ภารกิจของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ จนบังเกิดประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ก า หนด             
โดยโรงเรียนได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจ าปี ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและ
นโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ มีการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมิน และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องทราบอย่างสม่ าเสมอ 
 ขั้นวางแผน 
 คณะกรรมการฝ่ายบริหารวางแผนในการจัดท าแผนปฏิบัติการ  ให้สอดคล้องกับการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา โดยจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับฝ่ายบริหารโรงเรียนและ
คณะกรรมการนักเรียน เพ่ือหาจุดเด่น จุดด้อย และน าแนวคิด ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพัฒนา             
โดยประชุมคณะครู เพ่ือแสดงความคิดเห็น น าไปปรับปรุงแก้ไข และน าเสนอผู้ปกครองในการประชุมประจ าปี 
พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะ 
 เพ่ือสนองกลยุทธ์ของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ที่จัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีศักยภาพและ
ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีจุดเน้นเพ่ือกระจายโอกาสทางการศึกษาในลักษณะ
โรงเรียนประจ าให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ ผู้ เรียนมีจิตวิญญาณ       
ของการเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้น มีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม รักการเรียนรู้            
มีความเป็นไทย มีความมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติท่ีดีต่อเพ่ือร่วมโลกและธรรมชาติ  
 เงื่อนไขความส าเร็จการด าเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ จัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถ
พิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในลักษณะโรงเรียนประจ า เน้นคุณภาพ ผู้เรียนมีจิตวิญาณของการ
เป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้น มีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม รักการเรียนรู้ มีความเป็นไทย  
มีความมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติท่ีดีต่อเพ่ือนร่วมโลกและธรรมชาติ การบริหารและการจัดการศึกษา
ภายใต้ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม การบริหารงานประจ าใช้หลักการ
กระจายอ านาจแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ มีค าสั่งมอบหมายงานและพรรณนางานอย่างชัดเจน ปฏิ บัติได ้
โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารตามโครงสร้าง นิเทศ ติดตามการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา แผน
ยุทธศาสตร์ ปี 2558-2562 และแผนปฏิบัติงานประจ าปี โรงเรียนได้ด าเนินการดังนี้ 
             การบริหารโรงเรียน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓ ห่วงและ ๒ เงื่อนไข ในการคิด การพูด        
และการปฏิบัติ ได้แก่  
    ห่วงที่ ๑ พอประมาณคือความพอเพียงในการคิด การพูดและการท า 
    ห่วงที่ ๒ มีเหตุผลหรือตัดสินใจในการคิด การพูดและการท า  
    ห่วงที่ ๓ มีภูมิคุ้มกัน คือไม่ประมาท ไม่เสี่ยง มีความรอบคอบด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
วัฒนธรรมในการคิด การพูดและการท า 

วิธีด าเนินการ  
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๑๕๖ 

 

    เงื่อนไขที่ ๑ ความรู้โดยการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้ทันยุคปฏิรูป ทั้งความรู้ทั่วไปและ       
การสื่อสารด้วยการใช้ระบบ ICT บูรณาการเชื่อมโยงกับการบริหารงาน  
    เงื่อนไขที่ ๒ คุณธรรมโดยการปฏิบัติตามหลักที่ยึดมั่นความดีอย่างยั่งยืน 

- เน้นรูปแบบการบริหารที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการตรวจสอบและถ่วงดุล 
- โรงเรียนได้ใช้กระบวนการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ด้วยนวัตกรรมค่านิยม PCSHSCR  
- โรงเรียนมีฝ่ายคณะกรรมการบริหารโรงเรียน หัวหน้างาน มีการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดให้รองผู้อ านวยการ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้างาน ประเมินผล สรุปผล
และรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดจนมีการประชุมอภิปราย เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม/โครงการ  
 ขั้นด าเนินการ 
 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน การวางแผนปฏิบัติงาน การควบคุม 
ก ากับ ติดตามดูแล เกี่ยวกับการบริหารงานของโรงเรียน ได้ศึกษาหาข้อมูลของโรงเรียนจากชุมชนในท้องถิ่น           
จากประชาชน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ท าการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ 
(Mission) และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาเพ่ือหาจุดอ่อน จุดแข็ง โดยใช้วิธีการจัดท า  SWOT ได้น า
กระบวนการบริหารระบบ PDCA ของเดมมิ่ง (Deming) มาใช้ในการด าเนินการบริหารกิจกรรมของสถานศึกษา   
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และวัตถุประสงค์ของโรงเรียน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
(School - Based Management : SBM) ในการพัฒนา ดังนี้ 
 -  ทบทวนบทบาท ภารกิจ ก าหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโรงเรียนในแต่ละช่วงเวลา         
ให้สอดคล้องกับนโยบายของเขตพ้ืนที่การศึกษา และจัดท าแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกัน 
 -  ปรับปรุงรูปแบบ กระบวนการวางแผนของโรงเรียน โดยให้ความส าคัญยึดการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย    
 -  ก าหนดโครงสร้างองค์กร มอบหมายนโยบายและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร   
อย่างชัดเจน เพ่ือการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 -  พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรให้เหมาะสมกับภารกิจที่มอบหมาย 
 -  ก าหนดกระบวนการพิจารณาประเมินผลงานที่เหมาะสมเป็นธรรม 
 -  จัดให้มีการออกแบบสอบถาม เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย    
เพ่ือน าผลมาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 -  ก าหนดนโยบายก ากับ ติดตาม การปฏิบัติงาน และการใช้ทรัพยากรในหน่วยงาน 
 -  จัดท าแผนแม่บทในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหารงานและการจัด        
การเรียนการสอน ตลอดจนการจัดท าระบบสารสนเทศของหน่วยงาน 
 - ก าหนดขอบเขตและวิธีการเข้าถึงข้อมูลและระบบการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล 
 คณะบริหารโรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาหรือแผนกลยุทธ์ภายใต้       
การบริหารจัดการระบบคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA)  
          P : ประชุมคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ครูนักเรียน และชุมชน ส ารวจความต้องการ
ทั้งทางด้านข้อมูลทั่วไปสภาพนักเรียน ครู กระบวนการเรียนการสอนและสิ่งอ านวยความสะดวก 
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๑๕๗ 
 

          D : โรงเรียนซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ครู นักเรียน และชุมชน 
ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ระดับองค์กร และพันธกิจของสถานศึกษาในการพัฒนา
และจัดการศึกษาของโรงเรียน   
          C : จัดท าแผนพัฒนาโรงเรียน ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษา 
แผนพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล แผนพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคแผนปฏิบัติการประจ าปี และ
โครงการต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ 
          A : ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงานให้กับคณะกรรมการสถานศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ครูนักเรียน  และชุมชน 
  ฝ่ายวางแผนและพัฒนา มีการก าหนดทิศทางการบริหารโรงเรียน ซึ่งได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
เป้าประสงค์ จัดท ากลยุทธ์ในการด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่การบรรลุความส าเร็จตามทิศทางที่ได้ วางไว้ มีการท า 
SWOT Analysis ประเมินผลกระทบตามตัวชี้วัด มีระบบการคิดต้นทุนผลผลิต ต้นทุนกิจกรรม และต้นทุน
หน่วยงาน สามารถตรวจสอบได้  

 

ตารางแสดง ขั้นตอนการท างาน 
 

ขั้นตอน รายละเอียด 
1. ขั้นเตรียมการ 
 
 
 
2. ขั้นตรวจสอบ
และทบทวน
คุณภาพการศึกษา 
 

* แต่งตั้งคณะท างาน วางระบบการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 
* คณะท างานวางแผน ก าหนดแนวทางและแนวปฏิบัติในการตรวจสอบ และ
ทบทวนคุณภาพการศึกษา 
* สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 
* คณะกรรมการการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ด าเนินการตาม
ระบบคู่มือการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 

* คณะกรรมการการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลตามเวลาที่ก าหนด 

3. ขั้นสรุปผล 
 
 
 
4. ขั้นรายงาน 

* คณะกรรมการการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ประชุมเพ่ือสรุปการ
ตรวจสอบทบทวนและจัดท ารายงาน 
* คณะกรรมการการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา น าเสนอผลการ
ตรวจสอบและทบทวน ให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้รับทราบ 
* สถานศึกษาวางแผนการน าเสนอและจัดท ารายงานการตรวจสอบของสถานศึกษา 
* เสนอผลการตรวจสอบและทบทวนให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
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๑๕๘ 

 

ผลการวิเคราะห์และศึกษาปัญหาของสถานศึกษาเพื่อการวางแผนปฏิบัติงาน สรุปได้ดังนี้ 
จุดอ่อนของสถานศึกษา 
1. ด้านผู้เรียนมีปัญหาในการพัฒนาศักยภาพมุ่งสู่ระดับนานาชาติ 
2. ด้านครูผู้สอนส่วนหนึ่งยังขาดทักษะการใช้ ICT เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน  

 ๓. ครูบางส่วนยังขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เนื่องจากมาตรฐานภาษาอังกฤษ
ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สูงมาก 

จุดแข็งของสถานศึกษา 
๑. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  

 ๒. นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ สามารถน าเสนอสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ ในระดับ ดี 
 ๓. ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน 

ท้องถิ่นทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้การช่วยเหลือและสนับสนุน ทั้งด้านทรัพยากร งบประมาณ และ
การมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินงานต่าง ๆ  
 ๔. ด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน โรงเรียนจัดให้มีบรรยากาศการเรียนรู้ในโรงเรียน  

ทั้งด้านวิชาการ และด้านการบริหารจัดการ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนท าให้โรงเรียนมีความพร้อมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ได้อย่างเต็มศักยภาพ  
 จากจุดอ่อน จุดแข็ง และปัญหาด้านต่างๆ ของสถานศึกษา ข้าพเจ้าในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาได้
ด าเนินการประชุม วางแผน ปฏิบัติ ก ากับ ควบคุม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งในฝ่ายกลุ่มงาน 
งาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน ต่อจากนั้นได้ด าเนินการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ กล่าวคือ พัฒนาด้านการบริหารงานวิชาการ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน    
การสอน กระบวนการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้เพียงพอ ทันสมัย ด้านการ
บริหารงบประมาณ ยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ด้านการบริหารงานบุคคล เพ่ิม
ศักยภาพให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถ ทั้งในการจัดการเรียนการสอน และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ด้านการบริหารงานทั่วไป งานบริการ และงานสัมพันธ์ระหว่างชุมชน มุ่งเน้นการประสานความร่วมมือ        
กับชุมชนในท้องถิ่น มีการระดมทรัพยากร การให้บริการแก่ชุมชน ด้านงานบริการกิจการนักเรียนและหอพัก 
มุ่งเน้นการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน บริหารจัดการหอพักให้มีความสะอาด ปลอดภัย ด้าน          
งานนโยบายและแผนงาน เน้นการบริหารจัดการให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ รวมทั้งมีการนิเทศ 
ติดตาม วัดผล ประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือน าผลการปฏิบัติงานไปใช้ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง      
เมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินงาน มีการจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของโรงเรียน น าเสนอ
ต่อเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 36 กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และผู้ปกครอง     
จนส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาตามความถนัดและเต็มศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และ มีจิตสาธารณะเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม สามารถเป็นตัวแทนไปแข่งขันทั้งด้านวิชาการและ
ด้านอื่นๆ ในระดับเขตพ้ืนที่ ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ  
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๑๕๙ 
 

 การบริหารงานประจ าใช้หลักการกระจายอ านาจ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ มีค าสั่งมอบหมายงานและ
พรรณนางานอย่างชัดเจน ปฏิบัติได้ โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารตามโครงสร้าง นิเทศ ติดตาม ประสาน
ประนีประนอม ให้ขวัญก าลังใจ ส่งเสริมการแสดงศักยภาพ และรายงานผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณหรือ                 
สิ้นปีการศึกษาและรายงานตามก าหนดของต้นสังกัด  มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ใช้การสร้างเครือข่ายด้านวิชาการ 
แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา เครือข่ายด้านงบประมาณและการระดมทรัพยากร เครือข่ายด้านสัมพันธ์ชุมชน 
ผู้ปกครองเครือข่าย และด้านวิเทศสัมพันธ์  การบริหารใช้หลักวงจรเดมมิ่ง (Deming) นั่นคือ Plan-DO-
Check-Action (P-D-C-A) และใช้หลักการบริหารงานคุณภาพ ๘ ประการ (๘ Quality Management 
Principles : ๘ QMPs) ในการเสนอแผนงาน/โครงการ นั่นคือ  
1. การยึดนักเรยีน เป็นส าคัญ (Customer Focus) 2. ภาวะการเป็นผู้น า (Leadership Commitment) 
3. การมีส่วนร่วม (Participation)   4.การด าเนินงานเชิงกระบวนการ (Process Approach) 
5. การบริหารจัดการเชิงระบบ (System Approach)  6. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continual Quality) 
7. การตัดสินใจบนพ้ืนฐานข้อเท็จจริง (Decision Making on the Fact) 
8.ความสัมพันธ์เชิงเก้ือกูลผลประโยชน์ (Manual Benefit of all Supplement) 

การด าเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษา  
 การบริหารจัดการตามระบบการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใช้ เป้าหมาย 

วิสัยทัศน์ และพันธกิจสถานศึกษาที่ก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  ความต้องการของ
ชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  ทันต่อการเปลี่ยนแปลง                                          
มุ่งมั่นพัฒนาองค์กร เอ้ืออาทรผู้รับบริการ ประสานพลังเครือข่าย ใช้หลักธรรมมาภิบาล  ภายใต้การบริหาร
จัดการตามโครงสร้างการบริหารงานตามกลุ่มงาน   
 การบริหารจัดการตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธ
กิจสถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  ความต้องการของชุมชน นโยบาย
รัฐบาล  แผนการศึกษาแห่งชาติและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  ดังนี้ 
แผนภ มิแสดง  การก าหนดมาตรฐานคณุภาพการศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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๑๖๐ 

 

แผนภ มิแสดง  วิสัยทัศน์  พนัธกจิ  เอกลกัษณ์  และอตัลกัษณ์ 

แผนภ มิแสดง  การก าหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เป้าหมาย 1. เพ่ือสนับสนุนและผลิตก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม   
ตามพระราชประสงค์  สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนาร ี

 

2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนที่เรียนดี  มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี และพัฒนาความรู้พ้ืนฐานในด้านนี้อย่างเข้มข้น  น าไปสู่การแก้ปัญหาและปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมให้ได้ผลอย่างแท้จริง 
3. เพ่ือให้นักเรียนเป็นคนดี มีปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถด ารงตนอยู่ในสังคม  
 อย่างมีความสุข 

 
 
 

วิสัยทัศน ์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน า บ่มเพาะผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษา เพ่ือมุ่งม่ันสู่การเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ และนักนวัตกรรม 
เพียบพร้อมคุณธรรมจริยธรรม น้อมน างานพระราชด าริ สามารถสร้างองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน 

 

พันธกิจ 

   จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มี   

คุณภาพระดับสากล 
  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตวิญญาณของการเป็นนักวิจัย  นักประดิษฐ์คิดค้น และมีความมุ่งม่ัน 
      ในการพัฒนาประเทศชาติ 
  จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม  น้อมน างานพระราชด าริ มีความเป็นไทย 
      มีสุขพลานามัยที่ดี และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ 

 

เอกลักษณ์ แหล่งเรียนร ้ด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

 

อัตลักษณ์ มีภ มิร ้ ภ มิธรรม และภ มิฐาน 
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๑๖๑ 
 

 
 หลักกลยุทธ์ระดับองค์กร 
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่มุ่งเน้นทักษะและประสบการณ์ด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะชีวิตและ
ส่งเสริมกิจกรรมตามแนวพระราชด าริ 
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้และปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 6 สร้างเสริมบรรยากาศ แหล่งเรียนรู้ที่ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 
 
 ยุทธศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมทิัศน์และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 
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๑๖๒ 

 

 ขั้นติดตามประเมินผล 
 ฝ่าย/กลุ่มสาระ/งาน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินกิจกรรมตามที่ปรากฏในแผนปฏิบัติ
การประจ าปีและสืบเนื่องจากโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดกลาง บุคลากรมีจ านวนน้อย ในการท ากิจกรรมทุกๆ 
กิจกรรมส่วนใหญ่ของโรงเรียน คณะครูทุกคนจะมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ร่วมรับทราบผล การด าเนินงาน 
อุปสรรค และปัญหาร่วมกันเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาเป็นการตรวจสอบติดตามผลการด าเนินงานกิจกรรม       
งาน/โครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่องทันต่อเหตุการณ์ 
 ขั้นปรับปรุงพัฒนา 
 สรุปผลการด าเนินงาน งาน/กิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา และ
สิ้นสุดปีงบประมาณ โดยจัดท าเป็นรูปเล่ม รายงานผู้บริหารตามล าดับสายงาน และมีการประชุมครู ผู้ปกครอง 
นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพ่ือพัฒนาและใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และน าผล
จากการด าเนินการน ามาปรับปรุงต่อไป   
 
 
 จากการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล  แผนการศึกษา
แห่งชาติและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และร้อยละ 90 ของการบริหารจัดการบรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน ์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหน  ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าใจ
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ และน าวิสัยทัศน ์และพันธกิจไปสู่การปฏิบัติ  ดังนี้ 
 ๑. ผลงาน/ผลการด าเนินการของการมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีดังนี้ 
 ๑.๑ โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี 2562  
 ๑.๒ โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 
 ๑.๓ โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม/งานตามแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ของโรงเรียน 

๑.๔ โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ด้วยนวัตกรรม PCSHSCR Model และ
ระบบวงจรคุณภาพของเดมม่ิง (PDCA) ตลอดจนถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหาร
จัดการโดยใช้ระบบ e-School /Google Apps/Line Appclition ท าให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง                 
จนได้รับรางวัลทั้งสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

๑.5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายได้ท า MOU ความร่วมมือเพ่ือด าเนิน
กิจกรรมทางวิชาการโดยมีมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยงเป็นที่ปรึกษา และอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  ดังนี้  
   ๑) กิจกรรมเกี่ยวกับโครงงาน ได้แก่ เป็นที่ปรึกษาโครงงาน กรรมการวิพากษ์และตัดสิน
โครงงานการอ านวยความสะดวกในการให้ใช้ห้องปฏิบัติการ 
   ๒) กิจกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ การบรรยายให้ความรู้แก่ครูและนักเรียน เป็นที่ปรึกษา      
ด้านการจัดการเรียนการสอน 
   ๓) กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ฐานข้อมูลออนไลน์ 
   ๔) กิจกรรมอ่ืนๆ อาทิ การให้โควตานักเรียนเข้าศึกษาต่อ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการออก
ข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อและข้อสอบกลางภาค ปลายภาค เป็นต้น 

ผลงาน / ผลการด าเนินการ 
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๑๖๓ 
 

๑.6 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ได้ท า MOU ความร่วมมือกับ 
University of Otago, New Zealand เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่งทุกคน โดยมีมหาวิทยาลัย Otago ประเทศนิวซีแลนด์ ตั้งแต่   ปีการศึกษา 
2558 เป็นต้นมา มีผู้บริหารและครูของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เข้าร่วม      การอบรม
ทั้งสิ้น จ านวน 504 คน จากทั้งหมดจ านวน 747 คน 

๑.7 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ได้ท าข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) กับประเทศญี่ปุ่น เพ่ือเป็นโรงเรียนคู่ พัฒนาระหว่างโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ            
ราชวิทยาลัย (PCSHS) กับโรงเรียน Super Science High School (SSH) ประเทศญี่ปุ่น โดยโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้ท าได้ท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับโรงเรียน Tokyo Gakugei Super 
Science High School ประเทศญี่ปุ่น  

๑.8 จากการท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับโรงเรียน Super Science High School (SSH) 
ประเทศญี่ปุ่น ส่งผลให้เกิดการจัดงาน Thailand - Japan Student Science Fair น าเสนอโครงานด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งได้รับความร่วมมือทางวิชาการอ่ืนๆ เช่น การท าโครงงาน
ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ และวัฒนธรรม เป็นต้น 

๑.9 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลั ย จัดท าข้อตกลง         
ความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการกับสถานบัน KOSEN ประเทศญี่ปุ่น โดยสถาบัน KOSEN ให้การสนับสนุน
ทุนการศึกษาแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ไปศึกษาต่อ 
ณ สถาบัน KOSEN  

๑.10 โรงเรียนได้รับความร่วมมือเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นจาก Japan Foundation          
ประเทศไทย โดยส่งครูจากประเทศญี่ปุ่น มาท าการสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับนักเรียน 

๑.11 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนห้องปฏิบัติการนวัตกรรม จากส านักงานคณะกรรมนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สนับสนุนห้องปฏิบัติการนวัตกรรม FAB LAB         

๑.12 โรงเรียนได้รับความร่วมมือจาก โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ในการพัฒนาผู้บริหารและครู 
๑.13 โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย โดยส่งผู้เชี่ยวชาญ
สาขาวิชาต่างๆ ในการให้ค าปรึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการนิเทศ ติดตาม ครูผู้สอน   
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ในวิชาคณิตศาตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ (สาขา
ฟิสิกส์ สาขาเคมี สาขาชีววิทยา และสาขาเทคโนโลยี) วิชาภาษอังกฤษ  

๑.14 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้รับความร่วมมือจาก Japan 
International Cooperation Agency (JICA) ส่งอาสาสมัครมาปฏิบัติงานเป็นเวลา 2 ปี โดยมีวัตถุประสงค์    
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแก่ครู และนักเรียน ในสาขาคณิตศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาเทคโนโลยี  
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๑๖๔ 

 

๑.15 ผู้อ านวยการโรงเรียนได้รับการคัดเลือก จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ให้เป็นตัวแทนผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ 
ด้านการพัฒนาภาษาอังกฤษกับมหาวิทยาลัย Otago ประเทศนิวซีแลนด์ 

๑.16 ผู้อ านวยการโรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ให้เป็นตัวแทนผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลงนามท าข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) ทางวิชาการด้านการพัฒนาด้านแพทย์ศาสตร์ หลักสูตรภาษาจีน กับมหาวิทยาลัยโยว่เจียง เมือง       
ไป่เซ่อ มณฑลกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน 

รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน  โรงเรียนขนาดกลาง  

 
 

รางวัล“หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ส านักเลขาธิการคุรุสภา  
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๑๖๕ 
 

 
 

 
มีระบบบริหารคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
โดยความร่วมมือของผ ้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อม ลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
เป็นแบบอย่างได้ 
 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  สามารถบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนาแผนไปปฏิบัติเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  มีการ
บริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การน า
ข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และ
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

 

 
 1)  การน าองค์กร : ร้อยละ 80 ของการด าเนินการบรรลุเป้าประสงค์ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
 2.) กลยุทธ์ : ร้อยละ 80 ของกลยุทธ์และโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และเป้าหมาย
ของโครงการที่สนองกลยุทธ์ 
 3)  นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดหลักสูตรและ
บริการด้านต่างๆ และความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมความผูกพันของนักเรียนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
 4)  การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ :  
 - 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 
ภาคผนวก  ตารางวิเคราะห์หลักฐาน/ร่องรอยที่สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย
ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  
 

ค่าเป้าหมาย 
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๑๖๖ 

 

 
 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  มีการพัฒนาระบบการปะกันคุณภาพภายใน  
มีการบริหารจัดการระบบการปะกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง มีคณะกรรมการตรวจสอบ               
และการประเมินคุณภาพภายใน รายงานผลการประเมินต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยต่อสาธารณชนและ             
มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง สามารถตรวจสอบได้ โดยได้พัฒนากระบวนการบริหารการจัดการภารกิจ 
ของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ จนบังเกิดประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ก าหนด โดยโรงเรียน       
ได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจ าปี ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบาย      
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ มีการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงาน          
ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างสม่ าเสมอ  มีการน าเอากระบวนการบริหารงาน  การบริหารเชิงกลยุทธ์และใช้หลักการ   
มีส่วนร่วม ซึ่งมีขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การวางแผน (P)  ขั้นที่ 2 การด าเนินการ (D)  ขั้นที่ 3 ขั้นติดตาม
ประเมินผล (C) และขั้นที่ 4 (A) การปรับปรุงแก้ไข (Action) มาใช้ในการด าเนินงานในระบบการปะกัน
คุณภาพภายใน ดังนี้ 
 ขั้นวางแผน 
 1.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท าหลักฐานการศึกษา  

1.1  ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล มาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายใน และคุณภาพภายนอกของ สมศ.เพ่ือกลไกในการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาให้เกิด
การพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สังคม ชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  น าข้อเสนอแนะจากการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม   

1.2  ประชุมชี้แจงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการบริหารจัดการของสถานศึกษา
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ 
 2.  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน น าข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิเคราะห์    
มาสังเคราะห์เพื่อน ามาก าหนดในมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 3.  ก าหนดเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ขั้นด าเนินการ 

 โรงเรียนด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๘ ประการ ได้แก่  
 ๑. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๒. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  ที่มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน หรือแผนกลยุทธ์ของ
โรงเรียน ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการที่จ าเป็นส าหรับสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยสะท้อน
คุณภาพความส าเร็จอย่างชัดเจนตามมาตรฐานการศึกษา และน ามาจากข้อเสนอแนะของ  สมศ.   
 2.1  น าผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของสถานศึกษามาปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 2.2 วิเคราะห์กับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
 2.3 ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธะกิจ เป้ าหมายความส าเร็จของการพัฒนาไว้อย่างชัดเจน            
และเป็นรูปธรรม 
 2.4 ก าหนดเป็นโครงการหรือกิจกรรม 
 

วิธีด าเนินการ 
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๑๖๗ 
 

2.5 ก าหนดวิธีการด าเนินงานที่ครอบคลุมหลักสูตรของสถานศึกษาในด้านการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้  กระบวนการเรียนรู้การส่งเสริมการเรียนรู้  การวัดและการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร       
การบริหารจัดการเพ่ือน ามาตรฐานที่สถานศึกษาได้ก าหนดไว้รวมทั้งก าหนดแหล่งเรียนรู้ เพ่ือเป็นการ
สนับสนุนทางด้านวิชาการมีการตรวจสอบโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือให้มีความสอดคล้องครอบคลุมมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาแล้ว 
 2.6 น ามาแก้ไขปรับปรุงพัฒนาส่วนที่บกพร่องเพ่ือจัดท าเป็นแผนพัฒนาคุณภาพของการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาโดยน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและน ามาจัดพิมพ์              
เป็นแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

๓. จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศ  อย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยการ
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าระบบบริหาร และสารสนเทศ เพ่ือศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการของระบบ
บริหาร และสารสนเทศของสถานศึกษา เพ่ือให้สอดคล้อง และครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
แล้วจัดท าระบบสารสนเทศตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และน าข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนรวมทั้ง 
มีการตรวจสอบความครอบคลุมของข้อมูลสารสนเทศตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  และข้อมูล         
ขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน แล้วน ามาพัฒนาปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน และข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ให้มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 

๔. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  ได้แก่ 
4.1 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าระบบบริหาร และ

สารสนเทศเพ่ือศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการของแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา         
เพ่ือให้สอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แล้วจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  
ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และน าข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน รวมทั้งมีการตรวจสอบ 
ความครอบคลุมของข้อมูลสารสนเทศตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และข้อมูลขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน
แล้วน ามาพัฒนาปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปีให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และข้อมูล
พ้ืนฐานของโรงเรียนให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

4.2  การจัดท าโครงการ/กิจกรรม โดยมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
4.3  การบริหารจัดการโรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใช้

นวัตกรรมการบริหารจัดการด้านการบริหารวิชาการ  ด้านการบริหารงบประมาณ  ด้านการบริหารทั่วไป                 
และด้านบริหารกิจการนักเรียน โดยใช้การพัฒนาค่านิยมหลัก PCCCR ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย    

 P : Proficiency     =  มีความสามารถ 
 C : Creativity   =  สร้างสรรค์ 
 S : Spirit  =  จิตอาสา 
 H : Health  =  สุขภาพ 
 S : Science  =  วิทยาศาสตร์ 
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๑๖๘ 

 

 C : Community =  บริการทางสังคม 
 R : Royalty  =  สืบสานงานพระราชด าริ 

 4.4 ด าเนินงานตามแผนการจัดการศึกษา  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 5.  ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
 ๖.  ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

 ๗. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง  เช่น รายงานการประเมินตนเอง (ครูและบุคลากรทางการศึกษา)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และของโรงเรียน 

 8.  โรงเรียนด าเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 

 ขั้นประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน  ดังนี้ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของโรงเรียน โดยก าหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินผล    
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับบุคคล  ระดับสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
ที่รับผิดชอบและก าหนดการ โดยวิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสม 
 2. คณะกรรมการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล  เก็บรวบรวมหลักฐานเตรียมการเขียนรายงาน    
การประเมินตนเองของโรงเรียน (SAR) ตามการด าเนินแผนงานโครงการ และกิจกรรมโดยใช้มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาในการตรวจสอบ 
 3. คณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพการศึกษาของทุกฝ่าย ที่มีความเก่ียวข้อง โดยการจัดท า
เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษา  โดยก าหนดเป็นปฏิทินติดตามตรวจสอบ                  
ทบทวนคุณภาพการศึกษาให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ คณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบ ทบทวน
คุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และรายงานผลการด าเนินงาน  ตามระบบ 
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 4. มีการตรวจสอบการด าเนินงานและผลการด าเนินงาน  เพื่อก าหนดมาตรการเร่งรัดปรับปรุงพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้เป็นปัจจุบัน และมีประสิทธิภาพ น าปัญหา และอุปสรรคมา
ตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษาและประชุมโรงเรียน 
 5. แต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมข้อมูลการด าเนินแผนงานโครงการ และกิจกรรม โดยใช้มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาในการตรวจสอบ 
 6. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษาของทุกฝ่ายที่มีความเกี่ยวข้อง โดยการ
จัดท าเป็นเครื่องมือในการติดตามตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษา เมื่อด าเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว มีการ
สรุป และรายงานผลการด าเนินงานโครงการต่างๆ 
 7. ประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพ่ือเขียนรายงานการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน 
 8. จัดท ารายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลการประเมินตนเอง (SAR) ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ และจัดส่งรายงานต่อต้นสังกัด และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเป็นประจ าทุกปี 
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๑๖๙ 
 

แผนภ มิแสดง  การก าหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 

 
แผนภ มิแสดงการก าหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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๑๗๐ 

 

แผนภ มิแสดงโรงเรียนมีการก าหนดเป้าประสงค์ด้านคุณภาพการจัดการศึกษาทีส่อดคล้องกับวิสัยทัศน์  
พันธกิจ  ค่านิยม ความโดดเด่นเฉพาะของโรงเรียน   

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภ มิแสดงโรงเรียนมีระบบและกลไกในการประเมินคุณภาพภายใน  
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๑๗๑ 
 

แผนภ มิแสดงวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่าขวัญของโรงเรียน  อัตลักษณ์ของนักเรียน 

 
 

 
แผนภาพ และแผนภ มิแสดงค าขวัญของโรงเรียน  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
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๑๗๒ 

 

แผนภาพ และแผนภ มิแสดงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

 
 
 

 
แผนภ มิแสดงโรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพที่แสดงถึงความท้าทายต่อการพัฒนา 

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนโดยผ ้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายคุณภาพ

การบริหารจัดการ
โรงเรียนตาม

หลักธรรมาภิบาล 

การบริหารจัดการ

อย่างเป็นระบบ 
การนิเทศ ก ากับติดตาม

อย่างต่อเนื่อง 

ส่งเสริมทักษะกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน

ที่เน้นผ ้เรียนเป็นส าคัญ 

มุ่งเน้นให้ผ ้เรียนเกิด
ศักยภาพการเรียนร ้ของ

ตนเอง 

กระบวนการคิด วิเคราะห์ 
การใช้สื่อเทคโนโลยี    
นวัตกรรม แหล่งเรียนร ้

ที่หลากหลาย

เปิดโอกาสให้นักเรียน
และผ ้ปกครองได้มีส่วน

ร่วม

สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ

ของผ ้มีส่วนเกี่ยวข้อง
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๑๗๓ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภ มิแสดง  ตัวชี้วัดของค่าเป้าหมายการพัฒนาด้านวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภ มิแสดงและความโดดเด่นเฉพาะของโรงเรียน 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

แผนภ มิแสดงกลยุทธ์ที่ระดับองค์กร 

        พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่มุ่งเน้นทักษะและ 
ประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

 

  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คา่นยิมและคุณลักษณะอันพึงประสงค ์  
มีทักษะชีวิตและสง่เสริมกิจกรรมตามแนวพระราชด าริ 
 

       พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถ 
จัดการเรียนรู้และปฏิบตัิงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

       พัฒนานักเรียนสู่ความเปน็เลิศทางวชิาการ 

พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงคณุภาพ 
 

      สร้างเสริมบรรยากาศ แหลง่เรียนรู้ที่  
ภูมิทัศน์และสิง่แวดล้อมในสถานศึกษา 
 

นักเรียนมีความสามารถทาง ด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  
เทคโนโลยี และพัฒนาความรู้พื้นฐานในด้านนี้อย่างเข้มข้น   

 

นักเรียนมีสุขภาพกาย ใจ สมบูรณ์  
พร้อมรับการพัฒนาการเรียนรู้ 

 

นักเรียนมีจิตอาสาพัฒนาตนเอง พัฒนาโรงเรียน 
และสังคม  เช่น  โครงการResearch School  
โครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ และโครงการจิตอาสา  
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๑๗๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ 
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
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๑๗๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

   
 

แผนภาพแสดงการขับเคลื่อนคุณภาพส ่มาตรฐาน 
แผนภาพแสดง  
โรงเรียนและผ ้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ร่วมกันจัดท าแผนงาน 
โครงการหรือกิจกรรม 

 

ปฏิทินกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ และ แผนปฏิบัติการ   
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๑๗๖ 

 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
         
  

เอกสารแนวทางการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
การบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 

แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน 

ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในด าเนิน
กิจกรรมนักเรียนแลกเปลี่ยน
ต่างประเทศ
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

 

 
 

๑๗๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  การรายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน         กิจกรรมการเรียนร ้โดยใช้อุปกรณ์การปฏิบัติการ 

ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน  

 

การมีส่วนร่วมของชุมชน 
เทศบาลต าบลรอบเวียง  
การจัดกิจกรรมซักซ้อมภัยพิบัติ
แผ่นดินไหว 
 

การมีส่วนร่วมของชุมชน 
เทศบาลต าบลรอบเวียง  
กิจกรรมสาธารณภัย 

การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 
เพ่ือพัฒนานักเรียน 
ด้านการเรียน ความเป็นอยู่ 
และพฤติกรรม 
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๑๗๘ 

 

 ขั้นปรับปรุงพัฒนา 
 การพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพโดยพิจารณาจากรายงานการประเมินตนเอง( SAR) และ 
ตามค าแนะน า น าข้อเสนอแนะ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาหรือจุดด้อย ไปใช้วางแผนการพัฒนาระบบ  
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยกระดับมาตรฐานการศึกษาในปีการศึกษาต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
ผลงาน/ผลการด าเนินการ 
 1. มีคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

2. การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษามาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562  
3. มีแผนพัฒนาคุณภาพแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและโครงการ/กิจกรรม/งานที่สอดคล้องกับ

มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
4. มีการน านวัตกรรมการบริการจัดการด้วยระบบคุณภาพ PCCCR  มาใช้บริหารจัดการระบบ 

 ปีการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ก าหนดค่า เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  
 ๖. ระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนให้บรรลุตามจุดประสงค์เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์      
ปีการศึกษา 2562 การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

๗. มีผลการประเมินภายในภาพรวมตามมาตรฐานการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 ๘. น าข้อเสนอแนะ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาน าไปใช้ไว้วางแผนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา เพ่ือยกระดับมาตรฐานในปีการศึกษาต่อไปอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐              
ผลการศึกษาดูงานของโรงเรียนอื่นๆ ด้านประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  

ผ ้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 วิธีด าเนินการ 
 ขั้นวางแผน  
 1. การแต่งตั้งคณะกรรมการ  ด าเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงาน       
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ร่วมกันวางแผนการด าเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
 ขั้นด าเนินการ 
 1. ผู้บริหารประชุมชี้แจง คณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เกี่ยวกับ        
การด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการร่วม
รับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา น า เสนอ 
ผลการด าเนินงานรายงานประจ าปีของสถานศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา  
 2. วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในจากรายงานประจ าปีของปีการศึกษาที่ผ่านมา  
 3. วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามจุดที่ควรพัฒนา 
ประกอบด้วย  โครงการ/กิจกรรมที่จะพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา โดยเน้นที่ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  
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๑๗๙ 
 

 4. จัดท าโครงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจ         
แนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในให้ครูทุกคนในโรงเรียน เพ่ือให้คณะครู บุคลากรทุกฝ่าย 
ที่เก่ียวข้องมีความเข้าใจการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 5.แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานของสถานศึกษาภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  

6. จัดท าเครื่องมือให้นักเรียนประเมินตนเองในการเรียนรู้ 
7. ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเองท่ีวางไว้  
8. คณะกรรมการประกันคุณภาพของโรงเรียนประเมินการด าเนินงานตามมาตรฐาน และสรุปผล 

การด าเนินงาน เพ่ือพัฒนาปรับปรุงตลอดปีการศึกษา ติดตามการประเมินโครงการ และกิจกรรม 
9. สรุปผลการด าเนินงานปรับปรุงการท างานอย่างมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  

 10. โรงเรียนจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจ และประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียน  
จากนักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการของสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 ขั้นติดตามประเมินผล 

1. ผู้บริหารให้ค าปรึกษา และก ากับ นิเทศ ระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน 
2. ครูตรวจสอบ และประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
3. คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่ติดตามตรวจสอบ และประเมิน

คุณภาพภายใน 
 4. น าเสนอผลรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแต่ละปี ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 5. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตรวจสอบและรับรองรายงานการประเมินตนเอง 
ของสถานศึกษา ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพ่ือพัฒนาปรับปรุง การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
อย่างต่อเนื่อง 
 ขั้นปรับปรุงพัฒนา 
 น าข้อเสนอแนะจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา เพ่ือยกระดับมาตรฐานในปีการศึกษาต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
 
ผลงาน/ผลการด าเนินการ 
 1.  มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 2.  มีการร่วมมือโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้แก่ ผู้บริหาร ครู บุคลากร 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๖ ในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ และ มีประสิทธิภาพ ปีการศึกษา  
2562 โดยมีระบบความพึงพอใจในระดับมาก มีผลการประเมินในภาพรวม ตามมาตรฐานการศึกษา 
ปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
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๑๘๐ 

 

โล่รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน 3 ครั้ง  
ภายใน 10 ปี  
ปีการศึกษา 2553  
ปีการศึกษา 2557  
ปีการศึกษา 2561 

 

 

3. โรงเรียนได้รับการยกย่อง เชิดช เกียรติ ได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางวัลโครงการเพื่อส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ดีเด่นอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ทรงพระราชทานรางวัลบัณณาสสมโภช เพื่อน าร่อง 
การปฏิรูป การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา 
(Princess Jubilee Award) ปี 2562 

 

โล่รางวัลสถานศึกษาท่ีมีระบบและกลไก 
การบริหารจัดการ  การประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   
ระดับยอดเยี่ยม  ประเภทสถานศึกษา 
ขนาดกลาง  รางวัล IQA AWARDS 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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๑๘๑ 
 

รางวัลเหรียญทอง “1 โรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ปีการศึกษา 2558 
รางวัลเหรียญเงิน “1 โรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ปีการศึกษา 2559 
รางวัลเหรียญเงิน “1 โรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ปีการศึกษา 2562 

   ประเภท การบริหารจัดการวิชาการ สนง.เลขาฯคุรุสภา 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปภำพแสดง  กำรสร้ำงเครือข่ำย  กำรน ำเสนอผลงำน และเผยแพร่ผลงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยม 
ประเภทโรงเรียนมัธยมขนาดกลาง ด้านการบริหารจัดการ 
ด้านวิชาการ และ ด้านนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนการสอน  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 

เข้าร่วมแสดงและน าเสนอผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์ในงาน MWITS Science Fair 
 

นักเรียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการน าเสนอ
โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น 
2015 (Thailand-Japan Student Science Fair 
2015) 
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๑๘๒ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 

มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลงำนด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำยและสร้ำงสรรค์ครอบคลุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
 
 
 
 
 
 

ความร่วมมือกับสถานบัน KOSEN ได้สนับสนุนนักเรียน  
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  
เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิศวกรรม ณ มหาวิทยาลัย IBARAKI  
ประเทศญี่ปุ่น  

การต้อนรับคณะจาก Japan International Cooperation  
Agency (JICA) และสื่อมวลชนจากประเทศญี่ปุ่นมาเยี่ยม 
อาสาสมัครมาปฏิบัติหน้าที่ในสาขาคอมพิวเตอร์ 
ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
 
 

ความร่วมมือกับ Japan International  
Cooperation Agency (JICA) องค์กรความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศของญี่ปุ่น ได้สนับสนุนบุคลากร 
ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มาช่วยพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอน 
และการจัดท าโครงงานของนักเรียน 
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๑๘๓ 
 

 
กำรเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซด์โรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเผยแพร่ผ่านกลุ่มไลน์ ในชื่อ PCCCR NEWS , PCCCR REPORT และ PCSHS CR line 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กระดำนข่ำว ระบบออนไลน์ 
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๑๘๔ 

 

พ่อ แม่ ผ ป้กครอง คณะกรรมการสถานศกึษา ชุมชน/ท้องถิ่นและผ ้มีสว่นเกี่ยวข้องมคีวามมัน่ใจ
ต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 

วิธีด าเนินการ 
 ขั้นวางแผน 
 1. แต่งตั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบงาน ปีการศึกษา 2558 - 2560 
 2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกันวางแผน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ขั้นด าเนินการ 
 1. ประชุมคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ครูนักเรียน และชุมชน เพ่ือส ารวจและ
วิเคราะห์ความต้องการของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ชุมชน/ท้องถิ่น  
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ เน้นคุณภาพของผู้ เรียนรอบด้าน  ทุกกลุ่มเป้าหมาย และทางด้านข้อมูลทั่ วไป 
สภาพ  นักเรียน ครู กระบวนการเรียนการสอนและสิ่งอ านวยความสะดวก  และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
ตามสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ คือ ให้ทุกกลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ ทุกงาน ทุกฝ่ายเข้ารับการพัฒนา อบรมเพ่ือพัฒนางาน 
 3. จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง  
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานชุมชน/ท้องถิ่น  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น หลักสูตรพิเศษ วิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี  ภาษาต่างประเทศ   
 4. จัดท าแผนพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคแผนปฏิบัติการประจ าปี และโครงกาต่างๆ 
อย่างมีประสิทธิภาพโครงการ/กิจกรรม/งานที่มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  และเป้าหมายของสถานศึกษา 
  ขั้นติดตามประเมินผล 
 1.  สรุปความต้องการของพ่อ แม่  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชุมชน/
ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อหลักสูตรกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย หลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2. สรุปความพึงพอใจของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชุมชน/ท้องถิ่น 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
 3. สรุปรายงานกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น โครงงาน จิตอาสา ความดีไม่มีขาย หนึ่งห้องเรียน
หนึ่ งความดี วัยใสใส่ ใจสุขภาพ กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมนักเรียนดี เด่น  
และการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 ขั้นปรับปรุงพัฒนา 
 1. น าข้อมูลย้อนกลับที่พ่อ แม่ ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชุมชน/ท้องถิ่น 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร  และการจัดการศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษาหรือคณะครู
น าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
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๑๘๕ 
 

 2. น าผลจากการจัดการศึกษา จากการปรับปรุ งหลักสูตรกลุ่ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
จุฬาภรณราชวิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความต้องการพ่อ แม่ ผู้ปกครอง  คณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานชุมชน/ท้องถิ่น  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 
ผลงาน/ผลการด าเนินงาน 
 1.  มีข้อมูลความต้องการของพ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชุมชน ท้องถิ่น 
และ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดแผนการเรียนของโรงเรียน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของกลุ่มโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย และกลยุทธ์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย  มีผลสรุปความพึงพอใจ ของพ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชุมชน ท้องถิ่น 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  พบว่า 
 ๑.๑ ความพึงพอใจด้ านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2562  
อยู่ในระดับมาก 
 ๑.๒ ระดับความคิดเห็นของพ่อแม่ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชุมชน/
ท้องถิ่น เกี่ยวกับการติดตามผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 มีอยู่ในระดับมาก 
 ๒. รายงานกิจกรรมการสรุปความต้องการของพ่อแม่ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ชมุชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้  ดังนี้ 
 ๒.๑ กิจกรรมเชิดชูเกียรตินักเรียนยอดเยี่ยมแห่งปีและคนดีศรีจุฬาภรณฯเพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน
เป็นคนดี มีความกตัญญู นักเรียนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติปีการศึกษา 2562 
 
ผลการด าเนินการ ด้านระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  ได้ด าเนินการจากผลการด าเนินงาน โครงการ 
และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลส า เร็จตามที่ตั้งเป้าหมาย 
ไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดีเยี่ยม ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
ระดับดีเยี่ยม  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเยี่ยม และมาตรฐานที่ ๓ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับดีเยี่ยม ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน 
สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยมพัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและ
เขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดค านวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร   ได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะตามที่สถานศึกษา
ก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ ๑ ในด้านคุณภาพผู้เรียน  มีผลประเมิน 
ในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดีเยี่ยม สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนที่เกิด
จากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
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๑๘๖ 

 

ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม วิเคราะห์ ออกแบบ
และจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ 
ใช้สื่อการเรียนรู้  ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และ  
การประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่าง
เป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยมโดยสถานศึกษา
ให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือเกิดความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการ  
ของสถานศึกษาในระดับสูง 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้อง 
น าไปวิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนา  
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา (๓ - ๕ ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของ
จุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือ 
จุดเด่น 
 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาเน้นการสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับ
คณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ชัดเจน เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการสร้างวัฒนธรรมการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลที่เก่ียวข้องทุกระดับ 
จุดควรพัฒนา 
 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคล  
ตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาดการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพ่ือยกระดับคุณภาพของนักเรียน นักเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู้ แต่ก็ยังขาดการติดตาม 
ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายคน 
เอกสาร/หลักฐาน 
 ๑.  ค าสั่งคณะกรรมการประเด็นคุณภาพภายใสถานศึกษา 
 ๒.  คู่มือมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 ๓.  เอกสารการประชุมชี้แจง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ๔.  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีและ โครงการกิจกรรมงาน  ปีการศึกษา 2562 
 ๕.  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการปีการศึกษา 2562 
 ๖.  แฟ้มระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปี 2562  
 ๗.  แฟ้มระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐  
 ๘. รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานการศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562  
 ๙. แผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 
 ๑๐. รายงานผลโครงการ/กิจกรรมประจ าปีของสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 
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๑๘๗ 
 

 
 
 
ด า เนินการพัฒนาวิชาการที่ เน้นคุณภาพของผ ้ เ รีย นรอบด้านตามหลักส ตรสถานศึกษาและ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้ 
 
 

 1) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการด้าน
ภาษาไทย  ในระดับชาติและนานาชาติ  
 2) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์ ในระดับชาติและนานาชาติ   
 .3) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการด้าน
คณิตศาสตร์  ในระดับชาติและนานาชาติ 
 4) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการด้าน
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับชาติและนานาชาติ       
 5) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านสุข
ศึกษาและพลศึกษา ในระดับชาติและนานาชาติ 
 6) ร้อยละ 90 ของผู้เรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการด้าน
ศิลปะ ในระดับชาติและนานาชาติ 
 7) ร้อยละ 90 ของผู้เรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ในระดับชาติและนานาชาติ   
 8) ร้อยละ 90 ของผู้เรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการด้าน
ภาษาต่างประเทศ 
 .9) ร้อยละ 95 ของผู้เรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการด้าน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
ภาคผนวก  ตารางวิเคราะห์หลักฐาน/ร่องรอยที่สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย
ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  
 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มีภารกิจในการศึกษาค้นคว้า และด าเนินการ 
จัดการศึกษาส าหรับ ผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น และตอนปลาย ในลักษณะของโรงเรียนประจ า เพ่ือเป็นการกระจายโอกาสให้กับผู้มีความสามารถ
พิเศษ ที่มีกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศและเพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสให้กับนักเรียนกลุ่มด้อยโอกาส หรือ
ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งนี้เพ่ือพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
เหล่านั้นไปสู่ความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี            ที่
มีความสามารถระดับสูง เทียบเคียงกับนักวิจัยชั้นน าของนานาชาติ (world class) มีจิตวิญญาณมุ่งมั่นพัฒนา

ค่าเป้าหมาย 



รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

 

๑๘๘ 

 

ประเทศชาติ  มีเจตคติที่ดีต่อเพ่ือนร่วมโลกและธรรมชาติ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้กับประเทศชาติ และสังคมไทยในอนาคต ช่วยพัฒนาประเทศชาติให้สามารถ
ด ารงอยู่ และแข่งขันได้ในเวทีประชาคมโลก ตลอดจนเป็นสังคมผู้ผลิตที่มีมูลค่าเพ่ิมมากขึ้น สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญา
และการเรียนรู้ สังคมแห่งคุณภาพและแข่งขันได้ รวมถึงสังคมที่ยั่งยืน พอเพียง มีความสมานฉันท์เอ้ืออาทร   
ต่อกัน การปฏิรูปการศึกษาที่ส าคัญที่สุดคือ การปฏิรูปโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพ    
และได้มาตรฐานออกไปเป็นประชากรที่มีคุณภาพ  

การบริหารหลักสูตร และงานวิชาการเป็นงานหลักของสถานศึกษาและหลักสูตรเป็นหัวใจส าคัญ                
ในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนที่ประสบความส าเร็จในการบริหารจะต้องสามารถบริหารหลักสูตร                  
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น มีการบริหารงานวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ                      
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การเรียนรู้แบบบูรณาการ ใช้กระบวนการที่หลากหลาย             
จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล 
การเรียนที่หลากหลาย สนับสนุนบุคลากรในการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่ อง  
และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมผู้เรียนตามความสามารถและศักยภาพแต่ละบุคคล 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
และ (ฉบับที่  ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ก าหนดไว้ในหมวด ๔ ที่ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษาที่ยึดหลักผู้ เรียน 
มีความส าคัญที่จะต้องส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้  
โดยมีความเชื่อว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ จัดสาระการเรียนรู้ บูรณาการความรู้  
และทักษะต่าง ๆ อย่างเหมาะสมกับสภาพของผู้เรียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การประยุกต์ให้นักเรียน 
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง จัดบรรยากาศการเรียนรู้ สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการต่าง ๆ อีกทั้งรูปแบบ 
ของการจัดการศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและประเทศชาติ 
 การปฏิรูปการศึกษาที่ส าคัญที่สุดคือการปฏิรูปโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพ
และได้มาตรฐานออกไปเป็นประชากรที่มีคุณภาพ โดยถือว่าการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการเป็นงาน
หลัก ของสถานศึกษาและหลักสูตรเป็นหัวใจส าคัญในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนที่ประสบความส าเร็จ             
ในการบริหารจะต้องสามารถบริหารหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียนและท้องถิ่น                           
มีการบริหารงานวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การเรียนรู้แบบ  
บูรณาการใช้กระบวนการที่หลากหลายจากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น                  
มีการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล การเรียนที่หลากหลาย สนับสนุนบุคลากรในการผลิตและพัฒนาสื่อ 
การเรียนการสอน อย่างต่อเนื่องและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมผู้เรียนตามความสามารถและศักยภาพ
แต่ละบุคคล  
 จากมติคณะรัฐมนตรีท าให้โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคหรือโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง ๑๒ 
โรงเรียน มีสถานภาพเป็นโรงเรียนที่มีภารกิจพิเศษ มีวัตถุประสงค์และภารกิจเฉพาะตัวที่แตกต่างจากโรงเรียน
ทั่วไป ภารกิจใหม่ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค หรือโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง ๑๒ โรงเรียน  
ตามมติคณะรัฐมนตรีสรุปได้ ดังนี้  
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๑๘๙ 
 

 “โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   มีภารกิจในการศึกษาค้นคว้าและ
ด าเนินการจัดการศึกษาให้กับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทั้งในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ในลักษณะของโรงเรียนประจ า เพ่ือเป็นการกระจายโอกาสให้กับผู้มี
ความสามารถพิเศษที่มีกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ และเพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสให้กับนักเรียนกลุ่ม
ด้อยโอกาส และขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งนี้เพ่ือพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์เหล่านั้นไปสู่ความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ที่มีความสามารถระดับสูงเยี่ยม เทียบเคียงกับนักวิจัยชั้นน าของนานาชาติมีจิตวิญญาณมุ่งมั่น
พัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติ   ที่ดีต่อเพ่ือนร่วมโลกและธรรมชาติ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้กับประเทศชาติ และสังคมไทยในอนาคต ช่วยพัฒนาประเทศชาติ ให้สามารถด ารงอยู่ 
และแข่งขันได้ในประชาคม      โลก เป็นสังคมผู้ผลิตที่มีมูลค่าเพ่ิมมากข้ึน สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
สังคมแห่งคุณภาพและแข่งขันได้ และสังคมที่ยั่งยืน พอเพียงมีความสมานฉันท์เอ้ืออาทรต่อกัน” 
 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มีอุดมการณ์ และเป้าหมายในการพัฒนา
นักเรียน โดยมุ่งส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้  
 1) เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา             
ที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความเป็นผู้น า  
 2) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้ง                
ในระดับเดียวกันกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ  
 3)  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นและ
นักพัฒนาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับเดียวกันกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ชั้นน าของนานาชาติ 
 4) รักการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการเขียน รักการค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มีความรอบรู้ รู้รอบ และ
สามารถบูรณาการความรู้ได้ 
 5) มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ในระดับเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน านานาชาติ  
 6) มีจิตส านึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย มีความเข้าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติ      
มีความรักและความภาคภูมิใจในชาติบ้านเมืองและท้องถิ่น เป็นพลเมืองดี ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข   

 7) มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทยและภูมิปัญญาไทย 
ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเจตคติที่ดีต่อเพ่ือนร่วมโลกและธรรมชาติ  

8) มีจิตมุ่งที่จะท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ต้องการ 
ตอบแทนบ้านเมืองตามความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง  

9) มีสุขภาพอนามัยที่ดี รักการออกก าลังกาย รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งทั้งกายและใจ  
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๑๙๐ 

 

 ทั้งนี้ เพ่ือพัฒนาไปสู่ความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี      
ที่มีความสามารถระดับสูงเยี่ยมเทียบเคียงกับนักวิจัยชั้นน าของนานาชาติ และมี จิตวิญญาณ มุ่งมั่นพัฒนา
ประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีต่อเพ่ือนร่วมโลกและธรรมชาติ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ให้กับประเทศชาติและสังคมไทยในอนาคต ช่วยพัฒนาประเทศชาติให้สามารถด ารงอยู่และแข่งขัน
ได้ในประชาคมโลก เป็นสังคมผู้ผลิตที่มีมูลค่าเพ่ิมมากขึ้น สร้างสังคมแห่ง ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สังคม 
แห่งคุณภาพและแข่งขันได้ และสังคมที่ยั่งยืนพอเพียง มีความสมานฉันท์เอ้ืออาทรต่อกัน 
 ปัจจัยหรือเงื่อนไขที่จะท าให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ 
การจัดตั้งโรงเรียน  ประกอบด้วยปัจจัย ๓ ประการ ดังนี้  
 ประการที่ ๑ มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกนักเรียนมีความเที่ยงและมีความเชื่อถือได้               
เป็นไปตามหลักวิชานักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนตามโครงการนี้เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษ         
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง เป็นเพชรแท้เป็นกลุ่มที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์             
และวิทยาศาสตร์ในระดับ ๓% บนของกลุ่มอายุ (มีกระบวนการค้นหาเพชรแท้ที่มีประสิทธิภาพ) 

ประการที่ ๒ มีหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นเป็นการเฉพาะ
ส าหรับนักเรียนกลุ่มนี้ ซึ่งเป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นหลักสูตร            
ที่สนองตอบต่อความสามารถและความต้องการ ของนักเรียนเป็นรายบุคคล (Customized Curriculum) 
ช่วยให้นักเรียนค้นพบตนเองว่า มีความถนัดและความสนใจทางด้านไหน สามารถคิด ตัดสินใจ แก้ปัญหา 
ตลอดจนก าหนดเป้าหมายและวางแผนชีวิต ทั้งด้านการเรียน ด้านอาชีพ และด้านการด ารงชีวิต มีความรู้          
ความเข้าใจถึงธรรมชาติและลักษณะของอาชีพที่หลากหลาย โดยเฉพาะอาชีพที่ต้องใช้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี เป็นพ้ืนฐาน ในการปฏิบัติงาน และอาชีพของการเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น                   
ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอุดมการณ์และคุณลักษณะ 
ทั้ง ๙ ประการ ตามอุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (มีเครื่องมือ
และกระบวนการเจียระไนเพชรที่มีประสิทธิภาพ) 

ประการที่ ๓ มีครู มีการบริหารจัดการ และมีทรัพยากรสนับสนุนที่เหมาะสมเพียงพอ ครูและผู้บริหาร             
มีความตระหนัก มีความรู้ความเข้าใจ มีความเชื่อ มีศรัทธา เห็นคุณค่า และความส าคัญของการจัดการศึกษา 
ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีความรู้ มีความสามารถ และมีทักษะ ในการ     
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน ให้ผู้เรียนมีอุดมการณ์ และคุณลักษณะ             
ตามอุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ทั้ ง ๙ ประการ                           
(มีช่างเจียระไนเพชรที่มีฝีมือเยี่ยม) 

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้จัดโครงสร้างให้มีลักษณะที่ยืดหยุ่น  
มีลักษณะเป็นหลักสูตรรายบุคคล (Customized Curriculum) จัดรายวิชาและกิจกรรมที่หลากหลายให้นักเรียน
ไดเ้ลือกตามศักยภาพ ความถนัดและความสนใจ การจัดรายวิชาและกิจกรรมที่หลากหลายให้นักเรียนผู้มีศักยภาพ
สูงด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาได้เลือกเรียน  มีวัตถุประสงค์หลักส าคัญดังนี้ 

1) เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสส ารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง   
2) เพือ่ให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพในด้านที่ตนเองรัก ถนัดและสนใจ  
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๑๙๑ 
 

3) เพ่ือให้นักเรียนได้เห็นความหลากหลาย เห็นคุณค่า  และเห็นความส าคัญของคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีต่อการด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ  

4) เพ่ือให้นักเรียนได้เห็นความหลากหลาย เห็นคุณค่า และเห็นความส าคัญของการวิจัย ทางด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ปัจจุบันประเทศไทยยังมีผู้ประกอบอาชีพทางด้านนี้น้อยมาก       
จนท าให้ประเทศไทยต้องพ่ึงพาองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากต่างชาติเป็นจ านวนมาก ท าให้ผลิตภัณฑ์ต่าง  ๆ 
ของประเทศไทยมีมูลค่าต่ า เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ประเทศไทยต้องสั่งเข้ามาใช้จากต่างชาติ             
ผลที่ตามมาคือประเทศชาติยากจนคนไทยจ านวนมากยังมีคุณภาพชีวิตที่ต่ ากว่าที่ควรจะเป็น  

 

 การพัฒนาหลักส ตรสถานศึกษา 
 

การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย อาศัย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติ        
ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก 
ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน 
รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
บนพ้ืนฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ โรงเรียนจึงมีการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา โดยยึดสาระแกนกลางและเพ่ิมเติมเนื้อหาที่มีความเข้มข้นทางวิชาการ อีกทั้งจัดท า
หลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจของผู้เรียน และชุมชน ตลอดจนมีการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่องในทุกปีการศึกษาเรื่อยมา การพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย เชียงราย ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
 

 วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา ร่วมกับชุมชน สังคม ท้องถิ่นและผ ้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ครอบคลุมทุกประเด็น 

  

วิธีการด าเนินการ 
 ขั้นวางแผน 
 

 1. แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มงานบริหารหลั กสูตรและวิชาการโดยมี ผู้อ านวยการโรงเรียน            
รองผู้อ านวยการโรงเรียน ครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 2. ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน สภาพปัญหา จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค เพ่ือก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าหมาย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนของสถานศึกษาศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒  และหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 
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๑๙๒ 

 

 ขั้นด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2. สร้างความตระหนักในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้แก่บุคลากร โดยจัดให้มีการประชุม          
เชิงปฏิบัติการ และให้ตัวแทนคณะครูเข้าร่วมอบรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ในกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ รายปี/รายภาค และผลการเรียนรู้   
 4. ประชุมกลุ่มคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครองเครือข่าย และท้องถิ่น   

5.  ประชุมกลุ่มบริหารหลักสูตรและวิชาการ กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง ๑๒ 
โรงเรียน ประชุม วิเคราะห์ความต้องการและความจ าเป็นของสถานศึกษา 

 

 ขั้นติดตามประเมินผล 

 1. ประเมินผลและติดตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง
เครือข่าย และท้องถิ่น วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา 

 2. ประเมินผลและติดตามผลการประชุมกลุ่มบริหารหลักสูตรและวิชาการ กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง ๑๒ โรงเรียน 

 3. ประเมินผลจากการใช้หลักสูตรเดิม รอบ ๓ ปี  
 4. สรุปรายงานผลการวิเคราะห์  
  

 ขั้นปรับปรุงพัฒนา 

 1. งานบริหารหลักสูตรและวิชาการ น าข้อมูลจากการวิเคราะห์มาวางแผนในการพัฒนาหลักสูตรต่อไป 

 
ผลงาน/ผลการด าเนินการ 
 1. สรุปผลการวิเคราะห์หลักสูตรของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
 2. สรุปการปรับปรุงหลักสูตรของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
 เพ่ือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปตามนโยบายในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ดังนั้นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จึงได้ก าหนดกระบวนการ การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา
ร่วมกับชุมชน สังคม ท้องถิ่น และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพ่ือน าผลมาวางแผนพัฒนาหลักสูตร                     
 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จัดการเรียนการสอนเน้น คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เป็นโรงเรียนแบบพักประจ าทั้งหมด ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑             
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ กับโรงเรียน              
มหิดลวิทยานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงราย และมหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง โดยเริ่มโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษา ๒๕๔๔               
ใช้หลักสูตรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และปัจจุบัน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ยังคงใช้หลักสูตรของโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์และหลักสูตรกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย โดยมีวิชาพ้ืนฐาน ครอบคลุม
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๑๙๓ 
 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  และวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือให้นักเรียนได้เลือกหลากหลาย               
ตามศักยภาพ และความสนใจของนักเรียน นอกจากนี้ยังเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยมีกิจกรรม          
อย่างหลากหลาย เช่น การเข้าค่ายปฏิบัติธรรม การเข้าค่ายวิชาการ การศึกษาดูงาน การฟังบรรยาย               
การออกก าลังกาย การบ าเพ็ญประโยชน์ และการท าโครงงาน ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาในการจัดการเรียน   
การสอน เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการใช้สื่อ ICT ในการจัดการเรียนรู้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
 

กิจกรรมการประชุมจัดท าหลักส ตรสถานศึกษาของคณะคร ทุกกลุ่มสาระการเรียนร ้ 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม ผ ้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์หลักส ตรสถานศึกษา 
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๑๙๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
กิจกรรม ผ ้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์หลักส ตรสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การประชุมกลุ่มบริหารหลักส ตรและวิชาการของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง ๑๒ แห่ง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาจัดท าหลักส ตรสถานศึกษา 
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๑๙๕ 
 

 น าผลการวิเคราะห์ที่ได้มาพัฒนาหลักส ตรให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักส ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป้าหมายและวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 

  

วิธีการด าเนินการ 
 ขั้นวางแผน 

คณะกรรมการกลุ่มงานบริหารหลักสูตรและวิชาการ ประชุมวางแผนพัฒนาหลักสูตร โดยน าผล    
การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา ชุมชน สังคม ท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มาสังเคราะห์   
ให้เกิดความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป้าหมายและวิสัยทัศน์        
ของสถานศึกษา และของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

 

 ขั้นด าเนินการ 
 1. คณะกรรมการกลุ่มงานบริหารหลักสูตรและวิชาการ ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร โดยน าข้อเสนอแนะ 
ความต้องการ และจุดประสงค์ของโรงเรียนพิเศษ เน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเสริมภาษาอังกฤษ      
โดยให้ใช้ภาษาเชิงวิชาการ (Academic English) เพ่ือน าเสนอโครงงานในประเทศ และระดับนานาชาติ 
รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยน าวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียนมาเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้อง       
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
 2. คณะกรรมการกลุ่มงานบริหารหลักสูตรและวิชาการ ร่วมกับครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้   
ของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง ๑๒ แห่งด าเนินการร่างหลักสูตรสถานศึกษา  

 3. คณะกรรมการกลุ่มงานบริหารหลักสูตรและวิชาการ ร่วมกับครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

 4. คณะกรรมการกลุ่มงานบริหารหลักสูตรและวิชาการ ขออนุมัติใช้หลักสูตรโดยการพิจารณา  
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

  เพ่ือให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายและปรัชญาการศึกษา 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๒ ที่มุ่งเน้นจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ 
ที่สมบูรณ์ ใน ๘ ประการ ได้แก่ มีความสมบูรณ์ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม 
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต และสามารถอยู่รวมกับคนอ่ืนได้  อีกทั้งเพ่ือให้การบริหารและการจัดการศึกษา   
ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  มีเป้าหมายและแนวทางด าเนินการที่เด่นชัด  
ทางโรงเรียนจึงได้ระดมสรรพก าลังและขอความร่วมมือจาก ชุมชน ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง นักเรียน และครูโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมก าหนด เป้าหมาย การจัดการ
ศึกษา เพ่ือให้สามารถจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยโรงเรียนด าเนินการ ดังนี้ 
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๑๙๖ 

 

 ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา 
 ๑)  สร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรทุกคน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน อัน
ประกอบไปด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ชุมชนและนักเรียน ทั้งนี้ 
เพ่ือให้บุคลากรดังกล่าวเกิดความตระหนัก และเห็นความส าคัญ ความจ าเป็น ที่ต้องร่วมมือกันบริหารจัดการ
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน 
 ๒)  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ 
 ๓)  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานองค์กรในชุมชนทุกฝ่าย 
ได้รับทราบและร่วมมือในการบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา 
 ๔)  จัดท าข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาให้เป็นระบบ 
 ๕)  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือธรรมนูญสถานศึกษา 
 ๖)  พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถน าความรู้ไปใช้ในการจัดท า
สาระหลักสูตรของสถานศึกษา 
 
 ขั้นตอนที่ ๒ การด าเนินการจัดท าสาระของหลักส ตรของสถานศึกษา 
 ๑)  ศึกษาวิเคราะห์ข้อม ลที่เกี่ยวข้อง 

 ๒)  ศึกษาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน และท้องถิ่น 
 ๓)  ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๔)  ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาหลักสูตร 
 ๕)  ก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๖)  ก าหนดโครงสร้างหลักสูตรของแต่ละช่วงชั้น รวมทั้งจัดสัดส่วนเวลาเรียน 
 ๗)  ก าหนดสาระการเรียนรู้ของกลุ่มวิชาได้แก่ 
      -  มาตรฐานการเรียนรู้รายปี/รายภาค 
      -  สาระการเรียนรู้รายปี/รายภาค 
      -  ค าอธิบายรายวิชา เวลา และจ านวนหน่วยกิจ 
      -  หน่วยการเรียนรู้ 
      -  จัดท าแผนการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๘)  ก าหนดสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๙)  ก าหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผล 
 ๑๐) ก าหนดเกณฑ์การจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ช่วงชั้นที่ 3  ม.๑ - ม.๓) และเกณฑ์การ
จบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ ( ช่วงชั้นที่ ๔ ม.๔ - ม.๖ ) 
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๑๙๗ 
 

 ขั้นติดตามประเมินผล 

 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามการใช้หลักสูตรให้มีความยืดหยุ่น 
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ           
ราชวิทยาลัย เป้าหมายและวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ตลอดจนตอบสนองต่อความต้องการ และความสนใจ
ของผู้เรียน 
 2. ประเมินผลเพ่ือวิเคราะห์หลักสูตรว่ามีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 

 ขั้นปรับปรุงพัฒนา 

น าข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับจากการผลการประเมินผล ติดตามผล การนิเทศ ก ากับติดตามมา
วางแผนและด าเนินการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไ 
ผลงาน/ผลการด าเนินการ 

๑.  ผลการประเมินหลักสูตรด้านความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ปีการศึกษา  2562 อยู่ในระดับมากขึ้นไป 

๒.  ผลการประเมินหลักสูตรสอดคล้องกับจุดเน้น ความต้องการและความถนัดของนักเรียนและ
จุดเน้นของโรงเรียนพิเศษเน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับมากขึ้นไป 

๓.  ได้หลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษา 
ต่างประเทศ 

๔.  ผลการประเมินหลักสูตรด้านการสร้างและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
อยู่ในระดับมากขึ้นไป 

๕.  ความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 
2562 อยู่ในระดับมากขึ้นไป 

๖.  ผลการประเมินหลักสูตรด้านความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
และหลักสูตรกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2562อยู่ในระดับมากขึ้นไป 

๗.  ผลการประเมินหลักสูตรสอดคล้องกับจุดเน้น ความต้องการและความถนัดของนักเรียน 
และกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562อยู่ในระดับมากขึ้นไป 

๘.  รายงานผลการประเมินหลักสูตรและแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา  
๙.  สารสนเทศที่ได้จากการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรน าไปใช้วางแผน และด าเนินการพัฒนาในปี

การศึกษาต่อไป 
 จากประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทางงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
จึงไดเ้ปลี่ยนแปลงโครงสร้าง หลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางที่เปลี่ยนแปลง 
โดยปีการศึกษา ๒๕๖2 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  
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๑๙๘ 

 

ภาพแสดงหลักส ตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
 

 
 

 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

 

 
 

๑๙๙ 
 

กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง สามารถ           
ปรับตนเองได้อย่างเหมาะสมในทุกด้าน สามารถคิดแก้ปัญหา  สามารถตัดสินใจ  ก าหนดเป้าหมาย และวางแผน
ชีวิต ทั้งด้านการด ารงชีวิต ด้านการเรียนและด้านอาชีพ มีความรู้และมีความเข้าใจถึงลักษณะต่างๆ ของอาชีพ                     
ที่หลากหลาย  โดยเฉพาะอาชีพที่ต้องใช้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นพ้ืนฐานในการประกอบ
อาชีพของการเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้นด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี นอกจากนี้กิจกรรม
แนะแนว ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจนักเรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครอง      
เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนอีกด้วยกิจกรรมแนะแนว นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว               
ตามรายละเอียดในตาราง 
  

ตารางแสดง   กิจกรรมแนะแนวที่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ต้องปฏิบัติใน ๓ ปี 
 

กิจกรรม 
ขั้นต่ าที่ต้องปฏิบัติ

ใน ๓ ปี 
๑. ศึกษาดูงานหรือฝึกงาน ณ ภาควิชา ห้องปฏบิัติการวิจัย หรอืศูนย์วิจัยด้าน

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่หลากหลาย เพื่อใหเ้ริ่มมีความรู้           
มีความเข้าใจ และมีข้อมูลต่างๆ เก่ียวกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และ         
การประกอบอาชีพเปน็นักวิจัย นักประดิษฐ์คิดคน้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในทุกสาขา  เพื่อเริ่มต้นท าความรู้จักตนเองว่ามีความสนใจและ    
ความถนัดในดา้นใด และเริ่มใชค้วามรู้ความเข้าใจและข้อมูลดังกล่าว ส าหรับ       
การพิจารณาการเลือกสาขาวิชาที่จะศึกษาต่อและการประกอบอาชีพเป็นนักวิจัย 
หรือนักประดิษฐ์ คิดค้นด้านคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๓ คร้ัง  
(ครั้งละไมน่้อยกว่า  
๓ ชั่วโมง) 
 
 

๒. พบปะ สนทนาพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฟังบรรยาย ซักถามปัญหา หรือ
ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น ด้านคณติศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีชัน้น าของประเทศ โดยมีเป้าหมายเช่นเดียว              
กับการศึกษา ดูงานหรือการฝึกงานในข้อ ๑ 

๖ คร้ัง  
(ครั้งละไมน่้อยกว่า  
๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที) 

๓. พบปะ สนทนาพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฟังบรรยาย ซักถามปัญหา หรือ
ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ประสบความส าเร็จในวิชาชีพด้านต่างๆ โดย     
มีเป้าหมายท านองเดียวกับการศึกษาดูงานหรือการฝึกงานในขอ้ ๑ 

๔ คร้ัง  
(ครั้งละไมน่้อยกว่า  
๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที) 

๔. พบปะ สนทนาพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฟังบรรยาย ซักถามปัญหา หรือ
ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ ความฉลาด           
ทางอารมณ์  เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จกัตนเอง สามารถคิด ตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา ก าหนด
เป้าหมาย และวางแผนชีวิตทั้งด้านการด ารงชีวิต ด้านการเรียน และด้านอาชีพ สามารถ
ปรับตนเองได้อย่างเหมาะสมในทุกๆ ด้าน(กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
รับผิดชอบ) 

 ๔ คร้ัง  
(ครั้งละไมน่้อยกว่า  
๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที) 

๕.  พบและท ากิจกรรมแนะแนวร่วมกับครูที่ปรึกษาประจ าชั้น ๑๒๐ คร้ัง  
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๒๐๐ 

 

       ตารางแสดง  กิจกรรมแนะแนวที่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายต้องปฏิบัติใน ๓ ปี 
 

กิจกรรม จ านวนขั้นต่ าที่นักเรียนต้องปฏิบัติ 
  ๑.๑ การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
      ๑.๑.๑ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี 
      ๑.๑.๒ ด้านสังคมศึกษา ภาษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม และ 
โบราณคดี 

 
๖ ครั้ง (ครั้งละไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง) 
๕ ครั้ง (ครั้งละไม่น้อยว่า ๓ ชั่วโมง) 

  ๑.๒ การฟังบรรยาย/หรือกิจกรรมอ่ืน 
      ๑.๒.๑ ด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี 
      ๑.๒.๒ ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ์ 
      ๑.๒.๓ ด้านสังคมศึกษา ภาษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ
ดนตรี 
   ๑.๒.๔ ด้านการศึกษาต่อและอาชีพ 

 
๖ ครั้ง (ครั้งละไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง๓๐ นาที) 
๓ ครั้ง (ครั้งละไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง๓๐ นาที) 
๓ ครั้ง (ครั้งละไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง๓๐ นาที) 
 
๓ ครั้ง (ครั้งละไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง๓๐ นาที) 

  ๑.๓ อ่านหนังสือจากรายการที่โรงเรียน ก าหนดให้ ๕๐ ชื่อเรื่อง *.ในกรณีที่เป็นหนังสือ
ภาษาต่างประเทศ ๑ ชื่อเรื่อง คิดเป็น ๒ ชื่อเรื่อง 

  ๑.๔ พบครูที่ปรึกษาประจ าชั้นหลังเข้าแถวเคารพธงชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของวันเปิดเรียน  
ครั้งละไม่ต่ ากว่า ๑๕ นาท ี

 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ตามรายละเอียดในตาราง  
 

 ตารางแสดง กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ที่นักเรียนต้องปฏิบัติใน ๓ ปี 
 

กิจกรรม จ านวนขั้นต่ าที่ต้องปฏิบัติใน ๓ ปี 
๑.  กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้กับโรงเรียน 
๒.  กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
๓.  กิจกรรมการน าความรู้ไปใช้บริการสังคม 

ไม่น้อยกว่า ๘๐ ชั่วโมง 

 
 กิจกรรมพัฒนาจิตส านึกความเป็นไทยและความเป็นประชาธิปไตย เป็นกิจกรรมเกี ่ยวกับ             
ความภาคภูมิใจในความเป็น ชาติ การปลูกฝังความรักชาติ และความเป็นประชาธิปไตย ส่งเสริม             
ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมร าไทยหรือนาฏศิลป์พ้ืนบ้าน และเล่นดนตรีไทยหรือดนตรีพ้ืนบ้าน  
 
ตารางแสดง กิจกรรมพัฒนาจิตส านึกความเป็นไทยและความเป็นประชาธิปไตย ที่นักเรียนต้องปฏิบัติใน ๓ ปี  
 

กิจกรรม จ านวนขั้นต่ าที่ต้องปฏิบัติใน ๓ ปี 
1. กิจกรรมพัฒนาจิตส านึกความเป็นไทยและความเป็น   

ประชาธิปไตย 

๒.  กิจกรรมร าไทยหรือนาฏศิลป์พ้ืนบ้านและเล่นดนตรีไทย 
    หรือดนตรีพื้นบ้าน 

ไม่น้อยกว่า ๔๐ ชั่วโมง 
 
 

อย่างละ ๑ ประเภท 
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๒๐๑ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 การน าหลักส ตรของสถานศึกษาไปออกแบบจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นขั้นตอน 
ตามที่ก าหนด บรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย 

 

 วิธีการด าเนินการ 

 ขั้นวางแผน 
 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  ประชุมวางแผน       
การน าหลักสูตรไปใช้ 
 2. ประชุม ชี้แจงการน าหลักสูตรของสถานศึกษาไปใช้ออกแบบจัดการเรียนการสอให้แก่
คณะครูทั้งโรงเรียน  

 3. ครูแต่ละกลุ่มสาระศึกษาหลักสูตรเพื่อเตรียมพร้อมส าหรับ 

๓.๑  การวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด 

๓.๒  ก าหนดสาระการเรียนรู้ 
๓.๓  การจัดท าโครงสร้างรายวิชา 

๓.๔  ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
๓.๕  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
๓.๖  สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล 
 

กิจกรรมพัฒนาจิตส านึกความเป็นไทย
และกิจกรรมร าไทยนาฏศิลป์ 

นักเรียนจัดท าพานดอกไม้ร่วมพิธีไหว้ครู 
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๒๐๒ 

 

 ขั้นด าเนินการ 
๑. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระฯ ประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทางในการออกแบบ        

การจัดการเรียนรู้ ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒. ครูผู้สอนแต่ละรายวิชาออกแบบการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นขั้นตอน  

๓. ครูผู้สอนแต่ละรายวิชาน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 

 ขั้นติดตามประเมินผล 

 1. กลุ่มงานบริหารหลักสูตรและวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  ครู นิเทศ ก ากับติดตาม                
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครู 
 2 .รวบรวมข้อมูล ข้อสรุปที่ได้เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 
 

 ขั้นปรับปรุงพัฒนา 

 กลุ่มบริหารหลักสูตรและวิชาการ น าข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ข้อสังเกตที่ได้ไปใช้ในการพัฒนา ร่วมกับกลุ่ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง ๑๒ แห่ง หลากหลายช่องทาง ได้แก่  การประชุมด้วยระบบ conference 

การแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านกลุ่ม Line และการประชุมร่วมทั้ง ๑๒ โรงเรียน 
 
ผลงาน/ผลการด าเนินการ 

๑.  มีแผนการจัดการเรียนรู้ แผนฉบับย่อ ที่ออกแบบการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้         
ที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างเป็นขั้นตอน โดยสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง    
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑  

๒. ครูผู้สอนทุกคนมีแผนการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นขั้นตอนตามที่ก าหนด ปีการศึกษา 2562 
 คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๓. กลุ่มงานบริหารหลักสูตรและวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครู นิเทศก ากับ ติดตามการจัดการ
เรียนการสอนอย่างเป็นขั้นตอน ปีการศึกษา 2562 คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

4. ครูทุกคนได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2562  คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 

5.  ได้แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษาปีการศึกษา 2562  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

6.  รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 
 

 
 

 
 
 
 
 

การประชุมเชิงปฏิบัติเพ่ือปรับปรุง
หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย 
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๒๐๓ 
 

 จัดท าแผนและด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินการใช้หลักส ตรอย่างต่อเนื่อง 
  

วิธีการด าเนินการ 
 ขั้นวางแผน 

๑. คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรและวิชาการ งานพัฒนาการเรียนการสอนและนิเทศติดตาม 
ร่วมกันก าหนดกรอบการนิเทศ และวางแผนการด าเนินงานนิเทศการใช้หลักสูตร 

๒. งานพัฒนาการเรียนการสอนและนิเทศติดตาม รายงานการนิเทศเสนอโครงการ/กิจกรรม นิเทศ
การใช้หลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน 

๓. งานพัฒนาการเรียนการสอนและนิเทศติดตาม ด าเนินงานการนิเทศจัดท าคู่มือการนิเทศ        
การใช้หลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 

๔. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ งานพัฒนาการเรียนการสอนและนิเทศติดตาม 
ประชุมวางแผนการนิเทศ ก ากับติดตามการใช้หลักสูตรในการจัดการเรียนรู้ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

 ขั้นด าเนินการ 
๑. งานพัฒนาการเรียนการสอนและนิเทศติดตาม จัดท าแผนการนิเทศ ก ากับติดตาม และประเมิน

การใช้หลักสูตร 
๒. งานพัฒนาการเรียนการสอนและนิเทศติดตาม คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการร่วมกับ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ตัวแทนคณะครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วม นิเทศ ก ากับติดตาม 
ด าเนินการนิเทศครูตามแผนและปฏิทินการนิเทศงานวิชาการ และนิเทศการใช้หลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย 

๒.๑ นิเทศเอกสารการจัดการเรียนรู้  
๒.๒ นิเทศแบบสังเกตการสอน 
๒.๓ นิเทศการวิจัยในชั้นเรียน 

๒.๔ นิเทศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

 ขั้นติดตามประเมินผล 

๑. งานพัฒนาการเรียนการสอนและนิเทศติดตาม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  แต่ละกลุ่มสาระ    
การเรียนรู้ ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามครูในด้านงานวิชาการ และนิเทศการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

๒. งานพัฒนาการเรียนการสอนและนิเทศติดตาม และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สรุปและรายงาน
ผลการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามครูในการน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เสนอต่อฝ่ายวิชาการ 

 

 ขั้นปรับปรุงพัฒนา 

๑. งานพัฒนาการเรียนการสอนและนิเทศติดตาม รายงานผลนิเทศ การน าหลักสูตรไปใช้                
ในการจัดการเรียนรู้ พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการปรับปรุง 
 ๒.  คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร น าผลการนิเทศก ากับ ติดตามครูในการน าหลั กสูตรไปใช้           
ในการจัดการเรียนรู้ และปัญหา ข้อเสนอแนะไปวางแผนปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน 
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๒๐๔ 

 

ผลงาน/ผลการด าเนินการ 
 ก าหนดปฏิทินการนิเทศ 

- นิเทศเอกสารการจัดการเรียนรู้ อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง   
- นิเทศแบบสังเกตการสอนอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
- นิเทศการวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
- นิเทศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ - ๓ ชัง่โมง 

 

 เมื่อบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าหลักสูตรของสถานศึกษา รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร
สถานศึกษา ที่ได้จัดท าขึ้นมาแล้ว  ฝ่ายบริหารและงานวิชาการ ได้ก ากับติดตามและประเมินการใช้หลักสูตร
สถานศึกษาโดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอนุกรรมการบริหารหลักสูตรทุกกลุ่มสาระ         
การเรียนรู้จัดท าปฏิทินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ด าเนินการจัดท าหลักสูตร        
ตามปฏิทินการพัฒนาหลักสูตรของตนเองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คือประธานอนุกรรมการแต่ละกลุ่ม
สาระ ท าหน้าที่ก ากับติดตามพัฒนาหลักสูตรของครู ในกลุ่มสาระการเรียนรู้  หัวหน้างานวัดผล                   
และรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นผู้ก ากับติดตาม แล้วรวบรวมหลักสูตรเสนอผู้อ านวยการ
สถานศึกษา และเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนมีการประเมิน
ตนเองเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาหลักสูตรโดยให้นักเรียนช่วงชั้นที่ ๓ และช่วงชั้นที่ ๔ และครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ซึ่งเป็นผู้ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นผู้ประเมิน ได้น าผลการประเมินมาพัฒนาหลักสูตร และน าไปใช้               
ในปีการศึกษาต่อไป ทั้งนี้ในส่วนการก ากับติดตามทางกลุ่มงานบริหารวิชาการมีการประชุมทุกสัปดาห์        
เพ่ือนิเทศติดตามจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ไปยังฝ่ายบริหารเพ่ือน าเสนอในที่ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาคเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร ต่อไป 

 

 การก ากับติดตาม มีการด าเนนิการ ดังนี้ 
๑. ระดับโรงเรียน 

 โรงเรียนมีการประชุมกลุ่มงานวิชาการเป็นประจ าทุกสัปดาห์เพ่ือติดตามตรวจสอบการจัดการเรียน 
การสอน ผลของการใช้หลักสูตร ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพ่ือรวบรวม น าเสนอต่ออนุกรรมการวิชาการ
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ส าหรับปรับปรุงแก้ไขต่อไป  
  ๒. ระดับกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
 มีการจัดประชุมอนุกรรมการวิชาการ กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอ  โดยมีการน าเสนอปัญหาหรืออุปสรรคจากการใช้หลักสูตรหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมผ่านศูนย์
พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา  เพ่ือน าเสนอต่ออนุกรรมการวิชาการโครงการพัฒนา 
กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ต่อไป 
 
 

 
 
 
 

การประชุมวางแผน การนิเทศ ก ากับติดตามการใช้หลักสูตร  
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๒๐๕ 
 

 สรุปผลการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมิน น าผลมาปรับปรุงและพัฒนาหลักส ตรอย่าง
ต่อเนื่อง โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาน าไปส ่ความยั่งยืนและเป็นแบบอย่างในวงกว้างได้ 

  

วิธีการด าเนินการ 
 ขั้นวางแผน 

๑. คณะกรรมการงานพัฒนาหลักสูตร ประชุมวางแผนเพ่ือน าสรุปผลการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมิน
หลักสูตร มาเตรียมความพร้อมส าหรับการพัฒนาหลักสูตร และก าหนดแนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร 

 

 ขั้นด าเนินการ 
๑. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สรุปผลการนิเทศ 

ก ากับ ติดตาม และประเมินการใช้หลักสูตรของครูในการจัดการเรียนรู้ 
๒. คณะกรรมการงานพัฒนาหลักสูตรน าผลการนิเทศ ก ากับติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตร 

มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้และหลักสูตรสถานศึกษา 
๓. ครูผู้สอนน าข้อมูลที่ได้จากการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินการใช้หลักสูตรมาปรับปรุงและ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
๔. ครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

และน าเสนอผลงานวิจัยในโอกาสต่างๆ เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนครูในโรงเรียน และหน่วยงานอ่ืน 
ๆ ภายนอกโรงเรียน 

๕. การแลกเปลี่ยนและน าเสนอกับโรงเรียนที่มาศึกษาดูงาน การน าเสนองานในเวทีทางวิชาการและ
การเผยแพร่ผลงานทาง website และวารสารโรงเรียน 
 

 ขั้นติดตามประเมินผล 

คณะกรรมการงานบริหารหลักสูตรและวิชาการ ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ นิเทศ ก ากับ 
ติดตามครูผู้สอนในการน าข้อสรุปผลจากการนิเทศก ากับ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรมาปรับปรุง
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 

 ขั้นปรับปรุงพัฒนา 

๑. คณะกรรมการงานบริหารหลักสูตรและวิชาการหลักสูตรน าผลการประเมินผลจากการใช้
กระบวนการวิจัยมาจัดท ารายงานสรุปผลการใช้หลักสูตร พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา       
ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

๒. คณะกรรมการงานบริหารหลักสูตรและวิชาการน าสารสนเทศการใช้หลักสูตรไปวางแผน         
และด าเนินการพัฒนาเพื่อน าไปสู่ความยั่งยืนและเป็นแบบอย่างในปีการศึกษาต่อไป 
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๒๐๖ 

 

ผลงาน/ผลการด าเนินการ 
๑. คณะกรรมการงานบริหารหลักสูตรและวิชาการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่อย่างเป็นระบบ     

น าผลการพัฒนาหลักสูตร ผลการประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2562  โดยพัฒนาทั้งภายในโรงเรียนและ
พัฒนาร่วมกับกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

๒. คณะกรรมการงานบริหารหลักสูตรและวิชาการคณะกรรมการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
สรุปผลการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 

๓. คณะกรรมการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้จัดนิเทศ ก ากับ ติดตามการใช้หลักสูตรของครู       
ปีการศึกษา 2562 

๔. ผลการวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562 
๕. แผนการจัดการเรียนรู้ของคณะครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ปรับปรุง พัฒนาตามหลักสูตร

สถานศึกษา และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2562 
 จากผลการประเมินการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของนักเรียน และครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ส่งผลให้ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น             
มีการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรเพ่ือให้ผู้เรียนมีเวลาเรียน เนื้อหา กิจกรรมการเรียน การสอนที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษา รวมถึงการปรับเปลี่ยนแก้ไขหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุง พุทธศักกราช ๒๕๖๐ ตลอดจนการประชุมกลุ่มบริหาร
หลักสูตรและวิชาการเป็นประจ าทุกสัปดาห์เพ่ือติดตามตรวจสอบการจัดการเรียนการสอน ผลของการใช้
หลักสูตร ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพ่ือรวบรวม น าเสนอต่ออนุกรรมการวิชาการโครงการพัฒนาโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ผลการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรของกลุ่ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคท าให้ได้หลักสูตรที่มีความเหมาะสมต่อผู้เรียนมากขึ้น โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มีหลักสูตรที่ใช้กับนักเรียน 

 
เอกสารหลักฐาน 
 

๑. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ 
๒. รายงานการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา 
๓. รายงานการปรับปรุงหลักสูตรของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
๔. ภาพกิจกรรมการประชุมจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
5. รายงานผลการประเมินหลักสูตรด้านความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน และหลักสูตรกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 
6. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
7. แผนการจัดการเรียนรู้แต่ละรายวิชา 
8. แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ 
9. รายงานการจัดการเรียนการสอน 
10. ค าสั่งปฏิบัติหน้าที่การสอน 
11. รายงานการประเมินการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 



รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

 

 
 

๒๐๗ 
 

12. รายงานการประชุมกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
13. คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
14. รายงานผลการนิเทศภายในกลุ่มบริหารงานวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ 
15. ปฏิทินการนิเทศงานวิชาการปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ 
16. รายงานผลการประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ 
17. รายงานการนิเทศ ก ากับ ติดตามการใช้หลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ 
18. รายงานการวิจัยการใช้หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษา  ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ 

 

 กำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  ได้จัดโครงสร้างให้มีลักษณะ               
ที่ยืดหยุ่น  มีลักษณะเป็นหลักสูตรรายบุคคล (Customized Curriculum) จัดรายวิชา และกิจกรรม                  
ที่หลากหลาย ให้นักเรียนได้เลือกตามศักยภาพ ความถนัดและความสนใจ ทั้งนี้โครงสร้างของหลักสูตร
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ประกอบด้วย 

1. สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน  
2. สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม ซึ่งแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมกลุ่ม ๑ และสาระ        

การเรียนรู้เพ่ิมเติมกลุ่ม ๒  
3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งมีสาระและเป้าหมายท านองเดียวกับ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา              

ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ แต่จัดให้ยืดหยุ่นมีลักษณะเป็นหลักสูตรรายบุคคลมากขึ้น กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนแบ่งออกเป็น ๔ กิจกรรมย่อย คือ  

3.๑ กิจกรรมแนะแนว  
3.๒ กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน  
3.๓ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  
3.๔ กิจกรรมพัฒนาจิตส านึกความเป็นไทย และความเป็นประชาธิปไตย  

การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร พิจารณาจากการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและความคิดเห็น
ของผู้ปกครอง ชุมชน น ามาออกแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยก าหนดวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด          
และแนวทางการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่านการเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ ทักษะการจัดการ ทักษะอาชีพ และจัดกิจกรรมตามแนวทางที่ก าหนด โดยใช้ กิจกรรม                      
ที่มีความท้าทายทั้งกิจกรรมรายบุคคลและกิจกรรมกลุ่ม มุ่งเน้นให้นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมในการเรียนรู้          
ตามความต้องการ และความสนใจ มีผลงานเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนเกิดข้ึนหลากหลาย  
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๒๐๘ 

 

 

น าผลการวิเคราะห์ข้อม ลนักเรียนรายบุคคลและความคิดเห็นของผ ้ปกครอง ท้องถิ่น ชุมชน 
มาก าหนดกิจกรรมเสริมหลักส ตร ได้เหมาะสมและสอดคล้องกับความพร้อม ความสนใจของ
นักเรียน เป็นไปตามความต้องการของผ ้ปกครองและชุมชน และสอดคล้องกับบริบท ของ
ท้องถิ่น ชุมชน 

วิธีด าเนินการ 
 

ขั้นวางแผน 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

2. ส ารวจความคิดเห็นของผู้ปกครอง ชุมชน และนักเรียน 

3. คณะกรรมบริหารหลักสูตรและวิชาการ ประชุมรวมกับคณะกรรมการกิจกรรมเสริมหลักสูตร   
เพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้เหมาะสม สอดคล้อง กับความสนใจของผู้เรียน 

ขั้นด าเนินการ 
คณะกรรมการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ออกแบบ สร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในแต่ละโครงการ 

กิจกรรม โดยจัดหมวดหมู่กิจกรรม ได้แก่ ด้านคุณธรรม ด้านศิลปะดนตรี ด้านกีฬา ด้านอาชีพ ด้านวิชาการ 
และด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
 

ขั้นติดตามประเมินผล 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ และคณะกรรมการเสริมหลักสูตร น าผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและความคิดเห็นของผู้ปกครอง ท้องถิ่น ชุมชน มาก ากับ ตรวจสอบกิจกรรม
เสริมหลักสูตร ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความพร้อม ความสนใจของนักเรียน เป็นไปตามความต้องการ        
ของผู้ปกครอง ชุมชน และสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการด าเนินงานแต่ละกิจกรรม รายงานผลการวิเคราะห์กิจกรรมเสริมหลักสูตร             
ที่จัดให้กับ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ 

 

ขั้นปรับปรุงพัฒนา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ และคณะกรรมการงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปรับเพิ่ม 
และเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้มีความหลากหลาย และครอบคลุม เหมาะสม         
และสอดคล้องกับความพร้อม ความสนใจของนักเรียน เป็นไปตามความต้องการของผู้ปกครอง  ชุมชน        
และสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

ผลงาน/ผลการด าเนินการ 
 1. จัดท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรในปีการศึกษา 2562 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  

 2. กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่พัฒนารอบด้าน ทั้งการอ่าน เขียน การสื่อสาร การคิดที่หลากหลาย  
ได้แก่ กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมเสวนา กิจกรรมห้องสมุด ฯลฯ  

3. กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่พัฒนาด้านทักษะพื้นฐานการท าโครงงาน  
4. กิจกรรมวิชาการ ได้แก่ ค่ายหัวแหลม, ค่าย Inquiry, ค่าย Gifted Math เป็นต้น  
5. กิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพ ได้แก่ กิจกรรมวัยใสใส่ใจสุขภาพ กิจกรรมกายบริหาร 
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6. กิจกรรมจิตอาสา ได้แก่ กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งความดี  

7. จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตส านึกในการท าประโยชน์ต่อสังคม เช่น กิจกรรมลูกเสือ - เนตร
นารี กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

8. จัดกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัดตามธรรมชาติ ความสามารถ ความต้องการของผู้เรียน    
และชุมชน เช่น ชุมนุมต่างๆ  เป็นต้น 

9. จัดกิจกรรมเพ่ือเกื้อกูลการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์      
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นพบความสามารถของตนเอง เช่น การศึกษาดูงานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์   การศึกษา      
ดูงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  

10. จัดกิจกรรมประเภทบริการด้านต่างๆ เพ่ือฝึกการท างานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
เช่น  กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนห้องความดี กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ทั้งในและนอกโรงเรียน  

11. จัดกิจกรรมสนับสนุนการสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม เพ่ือน าไปใช้         
ในชีวิตประจ าวันและเกิดการพัฒนาตน เช่น กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม กิจกรรมตักบาตร กิจกรรมคาบจริยธรรม 
 12. จัดกิจกรรมสนับสนุนการสร้างสุขภาพที่ทั้งร่างกายและจิตใจ เช่น กิจกรรมการออกก าลังกาย  
การแข่งขันกีฬาสี กิจกรรมนั่งสมาธิเจริญปัญญา 

 กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมสติปัญหาและความรอบรู้ เช่น กิจกรรมการฟังบรรยาย ด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ์ ด้านสังคมศึกษา ภาษา 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และดนตรี ด้านการศึกษาต่อและอาชีพ กิจกรรมอ่านหนังสือจากรายการที่โรงเรียน 
ก าหนดให ้
 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้น าผลการวิเคราะห์ข้อมูล ของนั กเรียน
รายบุคคล รวมทั้งความคิดเห็นของผู้ปกครอง ท้องถิ่น ชุมชม มาก าหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับความพร้อม ความสนใจของนักเรียน การวิเคราะห์ผู้เรียนมีการด าเนินการ ดังนี้ 
 1. เก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต้องการวิเคราะห์จากนักเรียน ครู ผู้ปกครอง            
ในปีการศึกษาที่ผ่านมา   
 2. น าข้อมูลที่ได้รับมาศึกษา วิเคราะห์ หรือแยกแยะตามความเป็นจริง เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุม 
ได้แก่ การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา การประชุมนักเรียน การประชุมผู้ปกครอง และการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน 

 3. น าผลที่ได้จากการประชุม สังเคราะห์เป็นแนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย โดยยึดตามกรอบแนวทาง การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร         
ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

 4. ด าเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความสนใจ ความพร้อม      
ของนักเรียน รวมทั้งเป็นไปตามความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน ตลอดจนสอดคล้องกับบริบท         
ของท้องถิ่น ชุมชน 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

 

๒๑๐ 

 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า 

โรงเรียนจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์พิเศษที่ต้องเน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อได้ผ่านกระบวนการคัดเลือกอย่างมีคุณภาพ ดังนั้นหลักสูตร  
ควรมีเนื้อหาที่เน้นเฉพาะ และมีเนื้อหาเชิงลึกในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ง  
มีการจัดรายวิชาเพ่ิมเติม อย่างหลากหลายเพ่ือให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและสนใจ ตลอดจน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบ่งออกเป็น ๔ กิจกรรมย่อย คือ ๑) กิจกรรมแนะแนว  ๒) กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ
ผู้เรียน ๓) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ๔) กิจกรรมพัฒนาจิตส านึกความเป็นไทยและความเป็น
ประชาธิปไตย นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้แก่ 

1. กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (Group Investigation : G.In.) จัดในวันเสาร์ เวลา 08.00 - 15.00 น.            
จัดสอนซ่อมเสริมและทบทวนความรู้ให้แก่นักเรียนโดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ทุกรายวิชาที่นักเรียน
สนใจ และตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ 

2. กิจกรรมศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Comprehensive  Study  Group : C.S.G.)  จัดในช่วงเวลา  
18.30 - 20.00 น. ตั้งแต่วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เปิดโอกาสให้นักเรียนศึกษา ในแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ 
ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ห้องดูภาพยนตร์ ห้องเรียนต่างๆ เช่น 

2.1  ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สถานที่ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องมัลติมีเดีย 
2.2  ทบทวนบทเรียนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม สถานที่ หอประชุม ห้องเรียนรวมต่าง  ๆ   

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
2.3  เรียนซ่อมเสริม สถานที่ อาคารเรียน ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

 3. กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ (Personal Development : P.D.)  
 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม  เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพและความสามารถในการเป็นผู้น าตามความสนใจ
ส าหรับนักเรียนประจ า เพ่ือเป็นการ ผ่อนคลายความตึงเครียด และเพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดง  
และพัฒนาความสามารถในด้านต่างๆ ตลอดจนเพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองในรูปแบบของชมรม  
ซึ่งจัดในช่วงเวลา 16.30 - 18.00 น. ตั้งแต่วันจันทร์ - วันเสาร์ ส่งเสริมให้นักเรียนได้เลือกพัฒนาบุคลิกภาพ    
ของตนเองตามความถนัด และความสนใจทั้งทางด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นส่วนส าคัญอีกประการหนึ่งที่จะช่วย
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้เกิดการเรียนรู้นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทางโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้จัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยได้ด าเนินการส ารวจความต้องการของผู้เรียน ให้ผู้เรียนรวมกลุ่มเสนอโครงการ              
ปฏิทินปฏิบัติงาน แล้วปฏิบัติงานตามที่วางแผนไว้ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จัดได้หลากหลายตามความต้องการ           
ของผู้เรียน โดยมีครูที่ปรึกษาติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและมีการสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 
ส่งเสริมการเรียนรู้ ได้แก่ 
 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เช่น ชุมนุมรักษ์ภาษาไทย , ชุมนุมสนุกอย่างไทย, ชุมนุมรักการ
อ่าน ม.ปลาย,  ชุมนุมติวภาษาไทย ม.ปลาย   
 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เช่น ชุมนุมคนดีวิถีพุทธ , ชุมนุมสารคดี
ท่องโลกกว้าง , ชุมนุมส่งเสริมประชาธิปไตย, ชุมนุมติวสังคม ม.ปลาย, ชุมนุม Social media 
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 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เช่น ชุมนุมดูนก , ชุมนุมติวฟิสิกส์ ม.4, ชุมนุม RC Photo 
Club, ชุมนุมสารคดีฟิสิกส์และเทคโนโลยี, ชุมนุมติวเคมี ม.ปลาย, ชุมนุมสนุกกับเคมี ม.ต้น, ชุมนุม Bio Lab, 
ชุมนุมติวเคม ีสอวน. เคมี, ชุมนุมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และชุมนุมการเลี้ยงแคคตัส  
 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เช่น ชุมนุม  GSP, ชุมนุมติวคณิตศาสตร์ ม.ปลาย , ชุมนุม 
Sudoku, ชุมนุม A-Math, ชุมนุมคณิตศาสตร์  
 5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา เช่น ชุมนุมหมากกระดาน, ชุมนุมหมากฮอต, ชุมนุมฟุตซอล และ
ชุมนุมเปตอง  

5.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เช่น ชุมนุมนาฏศิลปสังคีต , ชุมนุมวาดเส้นจากปากกา, ชุมนุม 
Cover dance และชุมนุมดนตรีไทย 

5.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เช่น ชุมนุมคอมพิวเตอร์ , ชุมนุมครอสติช  และ 
ชุมนุมอาหารว่าง  

5.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เช่น ชุมนุม  English cartoon, ชุมนุม Public 
speaking, ชุมนุม Scrabble, ชุมนุม English though songs, ชุมนุมภาษาญี่ปุ่น, ชุมนุมภาษาจีนภาษาใจ 
และชุมนุม Young reporter 

 
ก าหนดวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด และแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักส ตรไว้อย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนร ้ของกลุ่มสาระการเรียนร ้ เน้นการพัฒนา รอบด้าน 
ทั้งการอ่านเขียน การสื่อสาร การคิดที่หลากหลาย ทักษะ การจัดการ และงานอาชีพ 

 
วิธีด าเนินการ 

ขั้นวางแผน 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตร  แต่ละกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้  

 2. คณะกรรมการด าเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตรแต่ละกิจกรรมของกลุ่มสาระ ก าหนดวัตถุประสงค์ 
กรอบแนวคิด และแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้สอดคล้องมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระ    
การเรียนรู้ และเป็นไปตามกรอบตัวชี้วัดของค่าเป้าหมายการพัฒนา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ          
ราชวิทยาลัย เชียงราย  

ขั้นด าเนินการ 
 คณะกรรมการด าเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตร แต่ละกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เน้นการพัฒนา รอบด้าน ทั้งการอ่านเขียน  การสื่อสาร การคิดที่หลากหลาย ทักษะการจัดการ 
และงานอาชีพ  
 

ขั้นติดตามประเมินผล 
 1. คณะกรรมการด าเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตรแต่ละกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้สรุป รายงาน
ผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
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๒๑๒ 

 

 2. คณะกรรมการด าเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตรแต่ละกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายงาน
ผลส าเร็จ จากการได้รับรางวัล ในระดับต่าง ๆ ทั้งจากผู้เรียน และครู ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 

ขั้นปรับปรุงพัฒนา 

 คณะกรรมการด าเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตรแต่ละกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้  น าผล           
การประเมินกิจกรรมเสริมหลักสูตร และผลส าเร็จ มาก าหนดเป้าหมายการพัฒนา โดยแบ่งเป็น ๒ ประการ 
ประการแรกส่งเสริม/สร้าง/พัฒนา กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ยังมีปริมาณและคุณภาพน้อย ระดับที่สอง 
สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ท าให้เกิดผลส าเร็จ โดยตั้งเป้าหมายให้สูงขึ้น ๓ เปอร์เซ็นต ์
 
ผลงาน/ผลการด าเนินการ 
 1. จัดท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2. กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่พัฒนารอบด้าน ทั้งการอ่าน เขียน การสื่อสาร การคิดที่หลากหลาย ได้แก่ 
กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมเสวนา กิจกรรมห้องสมุด ฯลฯ  

 3. กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่พัฒนาด้านทักษะพื้นฐานการท าโครงงาน  

 4. กิจกรรมวิชาการ ได้แก่ ค่ายหัวแหลม, ค่าย Inquily, ค่าย Gifted Math เป็นต้น  
 5. กิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพ ได้แก่ กิจกรรมวัยใสใส่ใจสุขภาพ กิจกรรมกายบริหาร 

 6. กิจกรรม จิตอาสา ได้แก่กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งความดี   

 7. จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตส านึกในการท าประโยชน์ต่อสังคม เช่น กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 8. จัดกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัดตามธรรมชาติ ความสามารถ ความต้องการของผู้เรียน   
และชุมชน เช่น ชุมนุมต่าง ๆ  เป็นต้น 

 9. จัดกิจกรรมเพ่ือเกื้อกูลการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์      
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นพบความสามารถของตนเอง เช่น การศึกษาดูงานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  การศึกษา     
ดูงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  
 10. จัดกิจกรรมประเภทบริการด้านต่าง ๆ เพ่ือฝึกการท างานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
เช่น  กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนห้องความดี กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ทั้งในและนอกโรงเรียน 

 11. จัดกิจกรรมสนับสนุนการสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม เพ่ือน าไปใช้         
ในชีวิตประจ าวันและเกิดการพัฒนาตน เช่น กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม กิจกรรมตักบาตร  กิจกรรมคาบจริยธรรม 
 12. จัดกิจกรรมสนับสนุนการสร้างสุขภาพที่ทั้งร่างกายและจิตใจ เช่น กิจกรรมการออกก าลังกาย  
การแข่งขนักีฬาสี กิจกรรมนนั่งสมาธิเจริญปัญญา 

 กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมสติปัญหา และความรอบรู้ เช่น กิจกรรมการฟังบรรยาย ด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ์  ด้านสังคมศึกษา ภาษา 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และดนตรี ด้านการศึกษาต่อและอาชีพ กิจกรรมอ่านหนังสือจากรายการที่โรงเรียน 
ก าหนดให้ 
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๒๑๓ 
 

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือจัดกิจกรรมที่สนองตอบต่อความสามารถ และ
ความต้องการ ของนักเรียนเป็นรายบุคคล (Customized Curriculum) ช่วยให้นักเรียนค้นพบตนเอง         
ว่ามีความถนัดและความสนใจทางด้านไหน สามารถคิด ตัดสินใจ แก้ปัญหาตลอดจนก าหนดเป้าหมายและ
วางแผนชีวิต ทั้งด้านการเรียน ด้านอาชีพ และด้านการด ารงชีวิต มีความรู้ความเข้าใจถึงธรรมชาติและ
ลักษณะของอาชีพที่หลากหลาย โดยเฉพาะอาชีพที่ต้องใช้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น
พ้ืนฐาน ในการปฏิบัติงาน และอาชีพของการเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น ด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นส่วนเสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะความรู้ความสามารถพัฒนาการ
ทางบุคลิกภาพ สุขภาพ ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักเรียน 

กรอบแนวคิดการจัดกิจกรรมเสริมหลักส ตร 
 กิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใฝ่หาความรู้ แสดงความรู้ความสามารถ
อย่างเต็มที่ กล้าแสดงออก รู้จักกาลเทศะ ปฏิบัติตนตามมารยาทสังคมได้อย่างถูกต้อง เคารพกฎกติกา            
มีน้ าใจนักกีฬา โดยแบ่งลักษณะการจัดกิจกรรมออกเป็น ๕ กลุ่ม คือ 
 1. กิจกรรมการศึกษานอกสถานที่  ได้แก่ 

    1.1 กิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม     
         1.2 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมไทย 

     1.3 กิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมศึกษาด งานแหล่งเรียนร ้ภ มิปัญญาไทยเครื่องปั้นดินเผา 

 2. กิจกรรมการประกวด/แข่งขันนอกสถานศึกษา ทางโรงเรียนได้สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือแสดงความสามารถทั้งด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิด          
ที่หลากหลาย ที่ได้จากการฝึกฝน เรียนรู้ โดยเข้าร่วมกิจกรรมในระดับต่าง ๆ ดังนี้ 

2.1 กิจกรรมการประกวดแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน 
2.2 กิจกรรมการประกวดแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่ 
2.3 กิจกรรมการประกวดแข่งขันระดับภาค 
2.4 กิจกรรมการประกวดแข่งขันระดับชาติ 
2.5 กิจกรรมการประกวดแข่งขันระดับนานาชาติ(การแข่งขันโครงงาน/งานวิจัยทางด้าน 

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม) 
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๒๑๔ 

 

 3. กิจกรรมเพิ่มพ นความร ้จากการฟังวิทยากร มีการเชิญวิทยากรที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมาให้ความรู้ และประสบการณ์ท างาน เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเชิงลึก นอกจากนี้
ได้เชิญวิทยากรที่ประกอบอาชีพต่าง ๆ มาให้ความรู้ทั้งในเรื่องการศึกษาต่อภายใน/ต่างประเทศ การท างาน
ในอแต่ละอาชีพ เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงธรรมชาติและลักษณะของอาชีพที่หลากหลาย   
 4. กิจกรรมที่นักเรียนได้ร่วมกันคิดกิจกรรมและเป็นผ ้ด าเนินการ ทางโรงเรียนได้เปิดโอกาส         
ให้นักเรียนได้คิดและฝึกทักษะการจัดการ มีจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและกิจกรรมภายในโรงเรียน ดังนี้ 
     4.1 กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งความดี 

4.3 กิจกรรมกีฬาสีภายใน 
    4.3 กิจกรรมงานปีใหม่และงานฤดูหนาว 
    4.4 กิจกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

 5. กิจกรรมเสริมความร ้ด้านงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นกิจกรรม               
ที่ตอบสนองต่อพันธกิจของโรงเรียนที่จะพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ไปสู่ความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น ด้านคณิศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       
โดยให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ 

     5.1 กิจกรรมการน าเสนอโครงงานกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
     5.2 โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา 
     5.3 กิจกรรมศึกษา/อบรมเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     5.4 กิจกรรมค่ายสืบเสาะ 
     5.5 กิจกรรมค่ายหัวแหลม 

 มีร ปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ท้าทาย สร้างสรรค์ น่าสนใจ ทั้งกิจกรรมรายบุคคล 
และกิจกรรมกลุ่ม 

 

วิธีด าเนินการ 
ขั้นวางแผน 

 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย   
ของโรงเรียน ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีมาตรฐานการศึกษา เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในด้านความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ มีเจตคติ ค่านิยมที่พึงประสงค์ และมีคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่มีความท้าทาย สร้างสรรค์ มีทั้งกิจกรรมที่ป็นรายบุคคลและกิจกรรมกลุ่ม และ มีรูปแบบวิธีการ     
ทีห่ลากหลาย ดังนี้  
 1. ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นและชมนิทรรศการทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์         
และภาษาอังกฤษ 

 2. จัดสอนเสริมความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ 

 3. กิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ  

 4. เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ให้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์         
และภาษาอังกฤษ รวมทั้งด้านสังคม ภาษาไทย  
 5. มีการส่งเสริมการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เอกสาร และ ICT 
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๒๑๕ 
 

 6. มีการจัดท าโครงงานคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โครงงานต่อยอดเอกสารสิทธิบัตรนานาชาติ 
 7. ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการของสถาบันขั้นอุดมศึกษาและศูนย์วิทยาศาสตร์ต่าง ๆ 

 8. กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ 

 9. ค่ายคุณธรรม จริยธรรม 

 10. กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี    
 11. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ กิจกรรมหนึ่งห้องเรียน หนึ่งความด ี

 12. กิจกรรมอ่านหนังสือเพ่ือเสวนา 

 13. กิจกรรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ 

 14. กิจกรรมชุมนุมต่างๆ เช่น ชุมนุมติวภาษาไทย ชุมนุมวาดภาพ เป็นต้น 
 

ขั้นด าเนินการ 
 รูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรมของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   
 1. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะพึงประสงค์ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

 2. จัดกิจกรรมที่พัฒนาให้ผู้เรียนท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ  

 3. ผู้เรียนเลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของตนเอง  

 4. จัดกิจกรรมทีเ่ป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนทุกคนร่วมกันด าเนินการเองทั้งหมด โดยมีครูเป็นผู้ให้ค าปรึกษาแนะน า 

 5. จัดกิจกรรมสนับสนุนให้ผู้เรียนด าเนินกิจกรรมที่วางแผนไว้ โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร
สถานศึกษา หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผู้เรียน และครูที่ปรึกษากิจกรรม  
 6. จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตส านึกในการท าประโยชน์ต่อสังคม เช่น กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 7. จัดกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัดตามธรรมชาติ ความสามารถ ความต้องการของผู้เรียน           
และชุมชน เช่น ชุมนุมต่างๆ  เป็นต้น 

 8. จัดกิจกรรมเพ่ือเกื้อกูลการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์               
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นพบความสามารถของตนเอง เช่น การศึกษาดูงานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  การศึกษา    
ดูงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  
 9. จัดกิจกรรมประเภทบริการด้านต่างๆ เพ่ือฝึกการท างานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
เช่น  กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนห้องความดี กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ทั้งในและนอกโรงเรียน 

 10. จัดกิจกรรมสนับสนุนการสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม เพ่ือน าไปใช้          
ในชีวิตประจ าวันและเกิดการพัฒนาตน เช่น กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม กิจกรรมตักบาตร กิจกรรมคาบจริยธรรม   

11. จัดกิจกรรมสนับสนุนการสร้างสุขภาพที่ทั้งร่างกายและจิตใจ เช่น กิจกรรมการออกก าลังกาย   
การแข่งขันกีฬาสี  กิจกรรมนนั่งสมาธิเจริญปัญญา 

 12. กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมสติปัญญาและความรอบรู้ เช่น กิจกรรมการฟังบรรยาย ด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ์ ด้านสังคมศึกษา      
ภาษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และดนตรี ด้านการศึกษาต่อและอาชีพ กิจกรรมอ่านหนังสือจากรายการ        
ที่โรงเรียน ก าหนดให้ 
 



รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

 

๒๑๖ 

 

ขั้นติดตามประเมินผล 
 1. การประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมโดยวิธีการที่หลากหลาย และสอดคล้องกับกิจกรรม                 
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 1. คณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้สรุป รายงานผลการ
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 2. คณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายงานผลส าเร็จ 
จากการได้รับรางวัล ในระดับต่าง ๆ ทั้งจากผู้เรียน และครู ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 

ขั้นปรับปรุงพัฒนา 

 คณะกรรมการด าเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ น าผลการประเมินกิจกรรม 
และผลส าเร็จ มาก าหนดเป้าหมายการพัฒนา โดยแบ่งเป็น ๒ ประการ ประการแรกส่งเสริม/สร้าง/พัฒนา 
กิจกรรมที่ยังมีปริมาณและคุณภาพน้อย ระดับที่สอง สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมที่ท าให้เกิดผลส าเร็จ โดย
ตั้งเป้าหมายให้สูงขึ้น ร้อยละ 3 
ผลงาน/ผลการด าเนินการ 

1. ผู้ เรียนมีคุณลักษณะพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑           
และหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

 2. ผู้เรียนสามารถท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ  

 3. ผู้เรียนเลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของตนเอง  

 4. ผู้เรียนทุกคนร่วมกันด าเนินการเองท้ังหมด โดยมีครูเป็นผู้ให้ค าปรึกษาแนะน า 

 5. ผู้เรียนสามารถด าเนินกิจกรรมที่วางแผนไว้ โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารสถานศึกษา 
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผู้เรียน และครูที่ปรึกษากิจกรรม  

 6. ผู้เรียนจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตส านึกในการท าประโยชน์ต่อสังคม เช่น กิจกรรมลูกเสือ - 
เนตรนารี กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 7. ผู้เรียนจัดกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัดตามธรรมชาติ ความสามารถ ความต้องการ         
ของผู้เรียน และชุมชน เช่น ชุมนุมต่างๆ  เป็นต้น 

 8. ผู้เรียนสามารถจัดกิจกรรมเพ่ือเกื้อกูลการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการและทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์  ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นพบความสามารถของตนเอง เช่น การศึกษาดูงานสถาบันวิจัย  
จุฬาภรณ ์ การศึกษาดูงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  

 9. ผู้เรียนสามารถจัดกิจกรรมประเภทบริการด้านต่างๆ เพ่ือฝึกการท างานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และส่วนรวม เช่น  กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนห้องความดี กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ทั้งในและนอกโรงเรียน 

 10. ผู้เรียนสามารถจัดกิจกรรมที่สนับสนุนการสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและเกิดการพัฒนาตน เช่น กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม กิจกรรมตักบาตร กิจกรรม
คาบจริยธรรม   

11. ผู้เรียนสามารถจัดกิจกรรมสนับสนุนการสร้างสุขภาพที่ทั้งร่างกายและจิตใจ เช่น กิจกรรม     
การออกก าลังกาย   การแข่งขันกีฬาสี  กิจกรรมนนั่งสมาธิเจริญปัญญา 

 12. ผู้เรียนสามารถจัดกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมสติปัญญาและความรอบรู้ เช่น กิจกรรมการฟังบรรยาย 
ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ์  
ด้านสังคมศึกษา  ภาษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และดนตรี ด้านการศึกษาต่อและอาชีพ กิจกรรมอ่านหนังสือ
จากรายการที่โรงเรียน ก าหนดให้ 



รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

 

 
 

๒๑๗ 
 

 นักเรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้ปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีความสุข 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียน        
ทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีความสุข เพราะการจัดกิจกรรมยึดหลักของการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนในด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ รวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม             
มุ่งส่งเสริมเจตคติ คุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจ
ตนเอง สร้างจิตส านึกต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
ประเทศชาติ และด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข  ดังนั้นกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จัดขึ้นจึงสามารถตอบสนอง
ความต้องการ ความสนใจของผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการท าบุญตักบาตร 
เนื่องในวันส าคัญ 
 

 
 

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา
ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
 

กิจกรรมทักษะชีวิต  
ค่ายลูกเสือ - เนตรนารี 
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๒๑๘ 

 

 นักเรียนมีผลงานเชิงสร้างสรรค์ แปลกใหม่ และหรือมีการพัฒนาต่อยอดที่ชัดเจน 
 

 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียนทุกคน  
ทุกกลุ่มเป้าหมายปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีความสุข จึงส่งผลให้นักเรียนมีผลงานเชิงสร้างสรรค์ แปลกใหม่       
และมีการพัฒนาต่อยอดที่ชัดเจน  
วิธีด าเนินการ 

ขั้นวางแผน 
 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้จัดกิจกรรมที่ เน้นให้ผู้ เรียนทุกคน  
ทุกกลุ่มเป้าหมายปฏิบัติกิจกรรมตามความถนัด มีศักยภาพ และมีความสุข จึงส่งผลให้นักเรียนมีผลงาน 
เชิงสร้างสรรค์ แปลกใหม ่และมีการพัฒนาต่อยอดที่ชัดเจน  โดยการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย   
ของโรงเรียน ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีมาตรฐานการศึกษา  
 ขั้นด าเนินการ 

1. ผู้เรียนเลือกกิจกรรมตามความถนัด ศักยภาพ และมีความสุข จึงส่งผลให้นักเรียนมีผลงาน 
เชิงสร้างสรรค์ แปลกใหม ่และมีการพัฒนาต่อยอดที่ชัดเจน  เช่น โครงงาน  นวัตกรรม  ศิลปะ   
 2. ผู้เรียนท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ เพราะมีความคิดที่หลากหลาย  สร้างสรรค์ผลงาน  มีความสามัคค ี

 3. ผู้เรียนเลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของตนเอง  

 4. ผู้เรียนทุกคนร่วมกันด าเนินกิจกรรมเองทั้งหมด โดยมีครูเป็นผู้ให้ค าปรึกษาแนะน า 

 5. ผู้เรียนด าเนินกิจกรรมที่วางแผนไว้ โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้า       
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผู้เรียน และครูที่ปรึกษากิจกรรม  

 6. ผู้เรียนด าเนินกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตส านึกในการท าประโยชน์ต่อสังคม เช่น กิจกรรมลูกเสือ - 
เนตรนารี กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  โดยมีครูเป็นผู้ให้ค าปรึกษาแนะน า 
 7. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัดตามธรรมชาติ ความสามารถ ความต้องการ    
ของผู้เรียน และชุมชน เช่น ชุมนุมต่างๆ  เป็นต้น 

 8. ผู้เรียนฝึกทักษะกระบวนการและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นพบ
ความสามารถของตนเอง เช่น การศึกษาดูงานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  การศึกษา  ดูงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  
 9. ผู้เรียนเลือกกิจกรรมประเภทบริการด้านต่างๆ เพ่ือฝึกการท างานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง       
และส่วนรวม เช่น  กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนห้องความดี กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ทั้งในและนอกโรงเรียน 

 10. ผู้เรียนด าเนินกิจกรรมการสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม เพ่ือน าไปใช้ 
ในชีวิตประจ าวันและเกิดการพัฒนาตน เช่น กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม กิจกรรมตักบาตร กิจกรรมคาบจริยธรร 

11. ผู้เรียนด าเนินกิจกรรมการสร้างสุขภาพที่ทั้งร่างกายและจิตใจ เช่น กิจกรรมการออกก าลังกาย   
การแข่งขันกีฬาสี  กิจกรรมนั่งสมาธิเจริญปัญญา   

 12. ผู้เรียนด าเนินกิจกรรม fด้านสติปัญญาและความรอบรู้ เช่น กิจกรรมการฟังบรรยาย ด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ์ ด้านสังคมศึกษา      
ภาษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และดนตรี ด้านการศึกษาต่อและอาชีพ กิจกรรมอ่านหนังสือจากรายการ         
ที่โรงเรียน ก าหนดให้ 
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๒๑๙ 
 

ขั้นติดตามประเมินผล 
 1. การประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมโดยวิธีการที่หลากหลาย และสอดคล้องกับกิจกรรม                 
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 2. คณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้สรุป รายงานผลการจัดกิจกรรม 

 3. คณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายงานผลส าเร็จ 
จากการได้รับรางวัล ในระดับต่าง ๆ ทั้งจากผู้เรียน และครู ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 

 

ขั้นปรับปรุงพัฒนา 

 คณะกรรมการด าเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ น าผลการประเมินกิจกรรม 
และผลส าเร็จ มาก าหนดเป้าหมายการพัฒนา โดยแบ่งเป็น ๒ ประการ ประการแรกส่งเสริม/สร้าง/พัฒนา 
กิจกรรมที่ยังมีปริมาณและคุณภาพน้อย ระดับที่สอง สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมที่ท าให้เกิด ผลงาน 
เชิงสร้างสรรค์ แปลกใหม ่และมีการพัฒนาต่อยอดที่ชัดเจน เกิดผลส าเร็จตามตาราง 
 
ผลการด าเนินการ 

1.  ผลงานการเข้าร่วมโครงการที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น 

นอกจากการจัดโครงการ Research School มุ่งสู่สากล ให้สอดคล้องกับการเป็นโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีจุดมุ่งหมายเฉพาะ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักเรียนด้านการวิจัย      
แล้วขณะเดียวกันยังมีเป้าหมายพัฒนานักเรียนทุกคนให้มีคุณภาพระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน า     
ของนานาชาติ จึงได้น าแนวคิดนี้มาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค นักเรียนทุกคน        
ต้องเรียนเรียนรู้การเขียนเชิงวิชาการ (Academic Writing) ที่จะช่วยส่งเสริม พัฒนา และฝึกทักษะ            
ให้นักเรียนสามารถเขียนเรียงความ เขียนสารคดี เขียนบทความทางวิชาการ เขียนเอกสาร วิชาการ ตลอดจน
เขียนรายงานการวิจัยได้อย่างมีคุณภาพมากข้ึน ส่งผลให้ 

1.๑. น.ส.กุลนันท์ ขันใจ ม.6/1 ได้รับคัดเลือกจากศูนย์พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ สพฐ.         
ให้ เข้ าร่ วมโครงการ SAKURA Exchange Program in Science for High School Students ระหว่าง      
วันที่ 9-16 ตุลาคม 2560 ณ Oita University  ประเทศญี่ปุ่น 
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๒๒๐ 

 

1.๒. น.ส.เมทาวัลย์ ใจยะ  ม.5/1 ได้รับคัดเลือกจากศูนย์พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ สพฐ.      
ให้เข้าร่วมโครงการ JENESYS 2017 (1st Batch: Science and Technology Program) ระหว่างวันที่ 30 
ตุลาคม -  7 พฤศจิกายน 2560 ณ ประเทศญี่ปุ่น   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่สร้างสรรค์ เช่น กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน , กิจกรรมค่าย
คุณธรรม , กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งความดี , กิจกรรมสิ่งแวดล้อม , กิจกรรมกีฬาสี ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม 
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๒๒๑ 
 

 
 
 

พัฒนาคร และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามความต้องการของคร และสถานศึกษา และจัด
ให้มีชุมชนการเรียนร ้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน 
 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
 
 1) ร้อยละ 5 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น 
 2) ร้อยละ 5 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนโดยเป็นวิทยากร
ภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา 
 3) ร้อยละ 5 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการอบรมพัฒนาตนเองอย่างน้อย 20ชั่วโมงต่อปี   
 
ภาคผนวก  ตารางวิเคราะห์หลักฐาน/ร่องรอยที่สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย
ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  
 
วิธีด าเนินการ 
         ขั้นวางแผน 
         1. ผู้บริหารร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายบริหารสถานศึกษา ประชุมวางแผนเพ่ือส ารวจความต้องการ
พ้ืนฐานของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับ
การพัฒนาอย่างทั่วถึงและเป็นที่ยอมรับของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ท าให้บุคลากรมีความพึงพอใจ 
         2. ผู้บริหารประชุมชี้แจงให้บุคลากรทราบถึงการด าเนินการสร้างขวัญและก าลังใจแก่ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง 
 

         ขั้นด าเนินการ 
  1. ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร 

1.๑ ส่งเสริมสนับสนุนให้เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาทั้งภายในและภายนอก 
1.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะและประสบการณ์  
1.๓ ประชุม อบรม ติดตาม และรายงาน เพ่ือพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง  
1.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้เสนอผลงาน เพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็น ครูดีเด่น ครูแกนน า ครูต้นแบบ 

และขอมี/เลื่อนวิทยฐานะเพ่ือเกียรติยศ ศักดิ์ศรี และความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
1.๕ ให้ครูได้สอนตรงกับวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา ตลอดจนความถนัดความสามารถ        

และความสนใจ 
1.๖ ส่งเสริมสนับสนุนครูที่มีความรู้ ความสามารถพิเศษด้านต่างๆ ถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียน   
 

ค่าเป้าหมาย 
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๒๒๒ 

 

     2. มีการจัดสวัสดิการครูและบุคลากร ดังนี้ 
2.๑ การให้บริการตามสิทธิของรัฐ 
2.๒ การพาไปศึกษาดูงาน ปีละ ๑ ครั้ง 
2.๓ การจัดเข้าพักบ้านพักครู - ลูกจ้างประจ า 
2.๔ เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ผู้ที่มีคุณสมบัติ 
2.๕ มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างาน  
2.๖ หอ้งท างานกลุ่มสาระการเรียนรู้พร้อมโต๊ะ-เก้าอ้ี 
2.๗ โต๊ะ - เก้าอ้ีห้องท างานพิเศษ (ฝ่ายสนับสนุน) 
2.๘ จัดระบบสาธารณูปโภคพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย ได้แก่ ไฟฟ้า พัดลม โทรศัพท์ภายใน 

ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร ถนน ที่จอดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์  
2.๙ ห้องสุขาท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะ 
2.๑๐ จัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครือข่าย Internet และพร้อมเครื่องพิมพ์ในห้องท างานทุก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2.๑๑ มุมค้นคว้าของครูในห้องสมุด 
2.๑๒ น้ าดื่มสะอาด อาหารว่าง 
2.๑๓ มีห้องผลิตสื่อ ICT ของครู 
2.๑๔ ห้องเรียน ICT พร้อมเครื่องโปรเจคเตอร์ประกอบการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2.๑๕ ห้องรับประทานอาหารแยกเฉพาะที่โรงอาหาร 
2.๑๖ บริการถ่ายเอกสาร และบริการอัดส าเนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
2.๑๗ โทรศัพท์ติดต่อภายนอก ๒ เครื่อง ที่ห้องส านักงาน 
2.๑๘ มีการสร้างขวัญและก าลังใจ ดังนี้ 

  1)  มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกรณีส าเร็จการศึกษาหรือได้รับการประกาศเกียรติคุณ 
ยกย่องเชิดชูเกียรติ การเลื่อนวิทยฐานะ จากหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานอื่น 
  2)  ให้ขวัญก าลังใจมอบกระเช้าผลไม้แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน          
ทีเ่จ็บป่วยเข้าโรงพยาบาล 
  3)  ร่วมเป็นเจ้าภาพงานขาวด าของครอบครัวครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน 

   4)  จัดงานเลี้ยงรับ - ส่ง และงานสังสรรค์ก่อนปิดภาคเรียน 
   5)  จัดบริการมุมกาแฟส าหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา 
         3. บริหารจัดการอาคารสถานที่ เพ่ือบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ ห้องพักครู โต๊ะ เก้าอ้ีห้องเรียนและ   
ห้องปฏิบัติงานรวมทั้งดูแล ไฟฟ้า พัดลม เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการให้มีความพร้อมในการ     
ใช้งาน มีความปลอดภัย และมีจ านวนเพียงพอต่อความต้องการ 
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๒๒๓ 
 

         ขั้นติดตามประเมินผล 
  สอบถามความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง และรายงานผล  
ผลงาน/ผลการด าเนินการ 
 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจกับการจัดกิจกรรมให้ขวัญและก าลังใจ          ร้อย
ละ 100 ส่งผลให้ครูและบุคลากรมีขวัญก าลังใจ มุ่งม่ันในการพัฒนางานต่อไป 

   
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 การพัฒนาคร และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามความต้องการของคร และ
สถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนร ้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน  โดยรายงานการประเมินตนเอง 
ของคณะคร และบุคลากรทางการศึกษา (SAR  ประจ าปีการศึกษา 2562) ตัวอย่างการรายงาน 
การประเมินตนเอง (SAR)  ดังนี้   (ภาคผนวก...เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง SAR  รายบุคคล) 

ผู้บริหารมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี
กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ตัวแทนกลุ่มบริหารมอบกระเช้าผลไม้ 
ให้ก าลังใจคณะครูและเครือญาติ 

 

ผู้บริหารน าคณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาศึกษาดูงานประจ าปี 

 



รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
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๒๒๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางกนกพร  วงศ์ชาลีกุล 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

 

นายสุพจน์  ทาวงศ์ 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
และหอพัก 
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๒๒๕ 
 

 

 
 
 

 
 

นางสาวผุสดี  สมมณา  รองผ ้อ านวยการโรงเรียน  กลุ่มบริหารอ านายการ 

 

นายจีระศักดิ์  จันต๊ะ  รองผ ้อ านวยการโรงเรียน  กลุ่มบริหารแผนงานงบประมาณ 
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๒๒๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสร้อยทิพย์  แก้วหน่อ 
ต าแหน่ง ครู 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 

 

นายเกียรติไกร ธนันชัย 
ต าแหน่ง ครู 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
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๒๒๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางทองเพียร  สิงห์ชัย 
ต าแหน่ง ครู 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ 

 

นางอ้อยใจ  ทิพยเนตร 
ต าแหน่ง ครู 
หัวหน้างานวิชาการ 
และครูผู้สอนเคมี 
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๒๒๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายปรีชา  หยีดน้อย 
ต าแหน่ง ครู 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 

 

นายนวมินทร์  วงศ์ไชย 
ต าแหน่ง ครู 
ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ 
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๒๒๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายแมนรักษ์  เปรมทอง 
ต าแหน่ง ครู 
ครูผู้สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

 

นางประภัสสร  ทับทอง 
ต าแหน่ง ครู 
ครูผู้สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

 

๒๓๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายเอกลักษณ์  อุตะมะแก้ว 
ต าแหน่ง ครู 
ครูผู้สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

 

นางศิริพร  ลิมปิวรรณ 
ต าแหน่ง ครู 
ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯภาษาไทย 
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๒๓๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายประชา  วงศ์ศรีดา 
ต าแหน่ง ครู 
ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 
 

 

นางมนัสชนก  ตามวงศ์ 
ต าแหน่ง ครู 
ครูผู้สอนกลุ่มวิทยาศาสตร์ 
รายวิชาคอมพิวเตอร์ 
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๒๓๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางอรุณี  ผ่องใส 
ต าแหน่ง ครู 
ครูบรรณารักษ์ และ 
ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯภาษาไทย 
 

 

นางบุษบา  ปัดภัย 
ต าแหน่ง ครู 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 
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๒๓๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสายพิน  วงษารัตน์ 
ต าแหน่ง ครู 
ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 
 

 

นางสาวพัชรี  คงพันธ ์ 
ต าแหน่ง ครู 
ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ การงาน อาชีพ 
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๒๓๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวนันท์นภัส  อุดกันทา 
ต าแหน่ง ครู 
ครูแนะแนว/จิตวิทยา 

 

นางสาวรสสุคนธ์   เขื่อนทา 
ต าแหน่ง งานอนามัยโรงเรียน 
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๒๓๕ 
 

เอกสารหลักฐาน 
๑. แผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 
๒. โครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 
๓. เอกสารค าสั่งแต่งตั้งและมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ปีการศึกษา 2562 
๔. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปี 2562 
๕. ภาพถ่ายกิจกรรม 
๖. รายงานสรุปการศึกษาดูงาน 
๗. รายงานการรับเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ 
๘. บันทึกการซ่อมบ ารุง 
๙. บันทึกการใช้บริการห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ 
10.รายงานการประเมินตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา (SAR หน้าเดียว) ประจ าปี 2562 
11. รายงานกระดานข่าวกลุ่มบริหารงานประจ าปี 2562 
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๒๓๖ 

 

 
 
 
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนร ้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย 
 
 
  1) ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อม 
ทางกายภาพภายในอาคารและห้องปฏิบัติการที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
 2) ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อแหล่งเรียนรู้ของสังคมและ
ชุมชนที่เอ้ือต่อการจัดกาเรียนรู้ 
 
ภาคผนวก  ตารางวิเคราะห์หลักฐาน/ร่องรอยที่สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย    
              ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  
 
 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียน  และสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่ เ อ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  และมีความปลอดภัย 
 

 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่ เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
และมีความปลอดภัย 

 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย  โดยได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารงาน ให้กลุ่ม
งานบริหารทั่วไปแยกออกจากกลุ่มงานอ านวยการ เพ่ือตอบสนองภารกิจของสถานศึกษาให้เกิดความคล่องตัว 
อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ก าหนดรองผู้อ านวยการโรงเรียน เพ่ือก ากับ 
ดูแล ติดตาม มีโครงสร้างการบริหารงานทั่วไป งานการบริหารงานอาคารสถานที่ รวมทั้งค าสั่งมอบหมาย
หน้าที่และภาระงานแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มงานดังกล่าว โดยมีขอบข่ายงานและ
ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 
วิธีด าเนินการ 

ขั้นวางแผน 
1. ผู้อ านวยการโรงเรียนและรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไปร่วมกับคณะกรรมการงานอาคาร

สถานที่ประชุมวางแผนการด าเนินงานอาคารสถานที่งานจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มีความร่มรื่น          
มีบริเวณพักผ่อนที่เพียงพอและก าหนดระบบรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน 

2. จัดท าโครงการ/กิจกรรม/งานพัฒนาสภาพแวดล้อม อาคาร สถานที่ และระบบรักษาความปลอดภัย
เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

 
 

 

ค่าเป้าหมาย 
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๒๓๗ 
 

ขั้นด าเนินการ 
          1. การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน   

     1.1 ปรับปรุงอาคารโดยการทาสีอาคารทุกหลังและห้องเรียนทุกห้อง จัดท าป้ายสารสนเทศอาคาร
สิ่งก่อสร้างต่างๆ ป้ายนิเทศทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน เน้นให้ทุกจุดเป็นแหล่งเรียนรู้ อาคารถาวรได้รับ
การปรับปรุงทาสีและซ่อมแซมห้องศูนย์วิชา ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียน
ได้รับการพัฒนาสู่ระบบ ICT 

 

   
 

 
 

 
 

 
 
 
 

แหล่งเรียนรู้ห้องสมุด ที่เป็นแหล่งเรียนรู้
เพ่ือให้นักเรียนได้สืบค้นและหาความรู้ 
 

แหล่งเรียนรู้ห้องสมุด เป็นแหล่งเรียนรู้
ภายในห้องเรียนได้รับการพัฒนาสู่
ระบบ ICT 
 

แหล่งเรียนรู้ห้องสมุด มีเครื่องยืม-คืน
หนังสืออัตโนมัติ 
 

แบ่งเขตพ้ืนที่ตามจ านวนห้องเรียนและ
มอบหมายให้นั กเรี ยนทุกห้องเรี ยน
รับผิดชอบความสะอาดของบริเวณเขต
พ้ืนที่  
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๒๓๘ 

 

 ระบบสาธารณูปโภค น้ าดื่ม/น้ าใช้ ไฟฟ้า ร่องระบายน้ า ระบบสุขา ระบบเสียงตามสาย มีการปรับปรุง
ซ่อมแซม ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

 
   
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

  
 

 
 
 

  

จุดบริการน้ าดื่มที่อยู่ตามบริเวณจุดต่างๆ 
เพ่ือบริการให้แก่นักเรียนและบุคลากร 
ในโรงเรียน 
 

จัดสร้างโรงจอดรถของครู บุคลากร 
และลานพักผ่อน พร้อมทั้งโต๊ะม้านั่ง
ให้แก่นักเรียนเพ่ิมขึ้น 

ลานพักผ่อน มีโต๊ะม้านั่ง ให้บริการแก่
นักเรียน ครู และบุคลากรได้อย่าง
เพียงพอ 

ศูนย์อาหารเพ่ือให้บริการแก่นักเรียน 
และผู้ปกครอง 
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๒๓๙ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
  
   

 
 

จัดสร้างศูนย์อาหารเพ่ือให้บริการ 
แก่นักเรียน คณะครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

จัดสร้างหลังคาคลุมทางเดิน 
(Cover way) เพ่ือกันแดดและฝนให้แก่
นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในโรงเรียน 3 จุด ได้แก่ 
บริเวณทางเดินหลังอาคารเรียน บริเวณ
ระหว่างอาคารเรียนกับศูนย์อาหาร และ
บริเวณหอพักนักเรียนกับอาคารเรียน 
 

อาคารประกอบ (หอประชุม โรงอาหาร 
โรงฝึกงาน ) ได้รับการปรับปรุงและ
ซ่อมแซม 

พัฒนาภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้ร่มรื่นด้วย
การตกแต่งต้นไม้ การปลูกไม้ดอก 
 ไม้ประดับ จัดสวนหย่อมบริเวณ 
หน้าอาคารทุกหลัง และจัดลาน 
นั่งพักผ่อนกระจายหลายจุด   
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๒๔๐ 

 

 2. การจัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มีระบบดูแลความสะอาดปลอดภัยทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา มีครูเวรประจ าวัน ครูเวรรักษาการณ์ในเวลากลางคืน มีพนักงานรักษาความปลอดภัย 
ปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง และมีการผลัดเปลี่ยนกันทุกๆ 8 ชั่วโมง เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้       
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

พัฒนาภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้ร่มรื่นด้วย
การตกแต่งต้นไม้ การปลูกไม้ดอก 
 ไม้ประดับ จัดสวนหย่อมบริเวณ 
หน้าอาคารทุกหลัง และจัดลาน 
นั่งพักผ่อนกระจายหลายจุด   

การดูแลความปลอดภัยในโรงเรียน  
โดยมีพนักงานรักษาความปลอดภัย
ตลอด 24 ชั่วโมง 
 

แบบบันทึกเวรยามรักษาการณ์ 
ตามค าสั่งการปฏิบัติหน้าที่ในเวร
วันหยุดราชการ เวลากลางวัยและ 
ในเวลากลางคืนของครู 
 



รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

 

 
 

๒๔๑ 
 

 มีระบบกล้องวงจรปิดทั้งบริเวณอาคารเรียนและอาคารหอพัก มีระบบตัดไฟฟ้าหากมีเหตุฉุกเฉิน        
ทั้งบริเวณอาคารเรียนและอาคารหอพัก มีระบบป้องกันไฟฟ้ารั่วบริเวณน้ าดื่ม มีระบบกรองน้ าดื่มทุกจุดและ      
มีการปรับเปลี่ยนแผ่นกรองเป็นประจ าทุกเดือน มีการลงน้ ายา่่าเชื้อบริเวณหอพักนอน อาคารเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุดต่างๆ เป็นประจ าทุกเดือนเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางการสัมผัส  
 

 
 

การติดกล้องวงจรปิดตามสถานที่ต่างๆ เพื่อการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน 
 

 
 

ระบบไฟฟ้าฉุกเฉินตามอาคาร  หอพักนักเรียน และจุดต่างๆ ของโรงเรียน 
 
 โรงเรียนจัดให้มีโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยทางน้ า แผ่นดินไหว ไฟไหม้ทุกปีการศึกษาเนื่องจาก
โรงเรียนเป็นโรงเรียนประจ าพักนอน  

 
 

เจ้าหน้าที่ จาก เทศบาล ต.รอบเวียง มาให้ความร ้และซ้อมแผนป้องกันการเกิดอัคคีภัย 
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๒๔๒ 

 

และแผ่นดินไหวให้แก่นักเรียน 

 
 

นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติป้องกันตนเองเวลาเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ 
  

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา
ให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ถูกสุขลักษณะ มีความมั่นคงแข็งแรง อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก         
มีปริมาณที่เพียงพอเพียงต่อการใช้   
วิธีด าเนินการ 

ขั้นวางแผน 
1. ฝ่ายบริหารประชุมคณะครูเพ่ือร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาการใช้และพัฒนาห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก 
๒. ศึกษาข้อมูลแหล่งเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือวางแผนการจัดห้องเรียนและสิ่งอ านวย    

ความสะดวก 
3. ก าหนดมาตรการในการดูแล การให้บริการห้องเรียนห้องปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวย

ความสะดวก 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการห้องเรียน ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก โดยก าหนด

บทบาทหน้าที่อย่างเหมาะสมชัดเจน 
 

ขั้นด าเนินการ 
1. จัดท าห้องห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐานสากล ถูกสุขลักษณะ         

มีความมั่นคงแข็งแรง เช่น ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ            
ทางวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการทุกห้อง 

2. มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย เช่น อุปกรณ์ป้องกันภัย ระบบระบายอากาศเสีย อุปกรณ์
ชะล้างร่างกาย เครื่องมือปฐมพยาบาล เป็นต้น 

3. มีการจัดการของเสียที่เกิดจากทดลองของห้องปฏิบัติการ ถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักวิชาการ 
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๒๔๓ 
 

4. จัดหาอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกมีปริมาณเพียงพอพร้อมใช้งานในห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการทุกห้องเรียน เช่น อุปกรณ์ทดลองทางวิทยาศาสตร์ เครื่องโปรเจ็คเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์  

 

ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
 

นักเรียนใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ในการท าการทดลอง 
 
5. จัดให้มีหอ้งสมุดที่เป็นแหล่งสารสนเทศและความรู้เพ่ือตอบสนองการเรียนรู้ของคณะครู บุคลากร

ทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง เช่น บริการสารสนเทศแบบดิจิทัล มีหนังสือให้บริการมากกว่า  
4 หมื่นเล่ม ทั้งหนังสือภาษาไทยและหนังสือภาษาอังกฤษ (Text books) เป็นต้น ห้องสมุดมีนวัตกรรมการ
ให้บริการ ยืม - คืนหนังสือแบบอัตโนมัติ และสามารถยืมหนังสือแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ห้องสมุด 
(www.library.pcccr.ac.th) พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ห้องสมุดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 
20.00 น. วันเสาร์ 13.00 น. - 20.00 น. และวันอาทิตย์ 09.00 น. - 16.00 น. และจัดให้มีห้องสมุด
ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน สามารถศึกษาความรู้ได้เฉพาะด้าน 

6. จัดให้มีห้อง E - Library สืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ต เปิดให้บริการนักเรียนทุกวัน พร้อมทั้งจัดให้มี
เจ้าหน้าทีห่้องสมุดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 น. - 20.00 น. วันเสาร์ 13.00 น. - 20.00 น. 
และวันอาทิตย์ 09.00 น. - 16.00 น. 
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๒๔๔ 

 

 

  ห้องสมุดมีเจ้าหน้าที่ประจ าคอยให้บริการแก่นักเรียน คร  และบุคลากรในโรงเรียน 
7. จัดให้มีห้องพยาบาลที่ได้มาตรฐาน เป็นแหล่งให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ครู บุคลากร       

ทางการศึกษา และนักเรียน มีเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้บริการอย่างเพียงพอ เช่น เตียงนอน เครื่องวัดไข้        
ยารักษาอาการเบื้องต้น อุปกรณ์ท าแผล เครื่องวัดดัชนีย์มวลกาย เครื่องชั่งน้ าหนัก เป็นต้น มีการจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศ ได้แก่ น้ าหนัก ส่วนสูง การทดสอบสมรรถภาพ การทดสอบไอคิว การเจ็บป่วยและการรักษา 
สามารถน าข้อมูลมาวางแผนพัฒนาโครงการ/กิจกรรมด้านสุขภาพ เพ่ือส่งเสริมสุขอนามัยที่เหมาะสม จัดให้มี
เจ้าหน้าที่พยาบาลที่มีความรู้ด้านสาขาสาธารณสุขโดยตรง ให้บริการ 24 ชั่วโมง ทุกวัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ห้องพยาบาลมีเจ้าหน้าที่ประจ าคอยบริการแก่นักเรียนและคณะคร  บุคลากรในโรงเรียน 
 

8. จัดให้มีพ้ืนที่ อุปกรณ์ ในการออกก าลังกายทั้งในร่มและกลางแจ้ง ที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย 
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และชุมชน ได้ออกก าลังกาย มีสุขภาพอนามัยที่ดี 
เช่น ลานเครื่องออกก าลังกาย สนามฟุตบอล สนามบาสเก็ตบอล สนามเปตอง สนามฟุตซอบ ศูนย์กีฬา เป็นต้น 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลานเครื่องออกก าลังกาย 
 

9. จัดให้มีหอพักนอนที่มีความปลอดภัย ดังนี้ 
- มาตรฐานความปลอดภัยของตัวอาคาร มีโครงสร้างที่แข็งแรง สิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่

ระบบประปา ระบบแสงสว่าง ระบบน้ าอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์ ฯลฯ ที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย  
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๒๔๕ 
 

- มาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีระบบป้องกันจากบุคคลภายนอก สัตว์ และ
สิ่งของที่ก่อให้เกิดอัตรายแก่นักเรียน เช่น ถังดับเพลิง กล้องวงจรปิด เป็นต้น  

- จัดท าแผน/โครงการซ้อมป้องกันภัยแผ่นดินไหว ไฟไหม้ ให้กับครู บุคลการ และนักเรียน เป็น
ประจ าทุกป ี

- มาตรฐานด้านความสะอาด สถานที่ อุปกรณ์ เครื่องใช้ ห้องนอน บริเวณทางเดิน บริเวณอาคาร
หอพักถูกสุขลักษณะ ปราศจากขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล สัตว์ต่างๆ ที่อาจเป็นพาหะน าโรค 

10.  จัดให้มีบุคลากรประจ าหอพักที่มีความรู้ความสามารถ ให้ความรู้ด้านทักษะชีวิต ด้านวิชาการ 
ก ากับดูแลนักเรียนอย่างเพียงพอ หอพักละ 3 คน  

  
 

 

 
 
 
 
 
 

หอพักนักเรียน 
 

 11. จัดให้มีอาคารเรียนรวมเป็นที่รองรับจัดการเรียนการสอน การอบรมสัมนา และด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ของนักเรียน ครู บุคลาการทางการศึกษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานจากภายนอกพร้อมทั้งจัดให้มี
อุปกรณ์ อย่างเพียงพอและเหมาะสม เช่น เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เก้าอ้ี เครื่องปรับอากาศ มีระบบ
ไฟฟ้าและแสงสว่างอย่างเพียงพอ เป็นต้น สามารถรองรับบรรจุได้ 150 คน  
 

   
 

 

 12. จัดให้มีหอประชุมเป็นที่รองรับจัดการเรียนการสอน การอบรมสัมนา และด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ของนักเรียน ครู บุคลาการทางการศึกษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานจากภายนอกพร้อมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์ 
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๒๔๖ 

 

อย่างเพียงพอและเหมาะสม เช่น เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เก้าอ้ี เครื่องปรับอากาศ มีระบบไฟฟ้าและแสง
สว่างอย่างเพียงพอ เป็นต้น สามารถรองรับบรรจุได้ 800 คน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13. จัดให้มีศูนย์อาหารบริการอาหารเนื่องจากเป็นโรงเรียนประจ า ด าเนินการจัดท าประกอบ
อาหาร ทั้ง 3 มื้อส าหรับนักเรียน ครู บุคลาการทางการศึกษา 1,000 คน/มื้อ/วัน ส่วนเตรียม - ปรุงอาหารมี
สภาพ  ที่ได้มาตราฐานมีระบบบ าบัดน้ าเสียไม่เป็นแหล่งขยะมูลฝอย ต้องไม่เป็นแหล่งเพาะแมลงวัน ใช้ระบบ
น้ าประปาในการปรุงอาหาร ล้างผักและผลไม้หรืออาหารสดต่างๆ วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร          
ทั้งของสดและของแห้งมีคุณภาพ ล้างให้สะอาดก่อนน้ ามาปรุงเสมอ ส่วนในการล าเลียงอาหารที่ปรุงส าเร็จแล้ว
ไปยังส่วนบริการอาหารใช้อุปกรณ์ปกปิดที่มิดชิดสามารถป้องกันฝุ่นละออง และแมลงได้ เช่น ฝาปิด กล่อง 
ฯลฯ จัดภาชนะอุปกรณ์ส าหรับรับประทานอาหารท าจากวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายประเภทเมลามีนสีอ่อนจัดให้มี
อุปกรณ์น้ าเดือดส าหรับจุ่มช้อน่่าเชื้อ จัดให้มีบริการน้ าดื่มที่สะอาดผ่านการกรองโดยเครื่องกรองที่มีประสิทธิ์
ภาพจากการตรวจทางห้องปฏิบัติการได้มาตราฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พนักงานโภชนาการ   
จะสวมหมวกคลุมผม ผ้ากันเปื้อน ถุงมือ ทุกครั้งที่ปรุงอาหารและบริการตักอาหาร จัดให้มีโต๊ะอาหาร ที่นั่ง    
อย่างเพียงพอได้มาตรฐาน 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศ นย์อาหารเป็นจุดรับประทานอาหารของคร  นักเรียนและบุคลากรต่างๆ 
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๒๔๗ 
 

 14.จัดให้มีห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ (Machine shop) เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการ
เรียนรู้เครื่องมือทางวิศวกรรมในการท าโครงงานวิจัยของนักเรียนในระดับศึกษาตอนต้นและตอนปลาย และ
จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการเพ่ือให้ความรู้การใช้เครื่องมือและดูแลความปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 15.จัดให้มีสหกรณ์ร้านค้าเพ่ือจ าหน่ายขนม เครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล และสารกระตุ้น       
จัดจ าหน่ายอุปกรณ์ทางการเรียน อุปกรณ์ส าหรับอุปโภค ฯลฯ  
 

 
 
 
 
 

 

 16.จัดให้มีศูนย์กีฬาที่ได้มาตราฐานมีความปลอดภัย จัดให้มีอุปกรณ์ที่เหมาะสม มีเครื่องมือ         
และอุปกรณ์ในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยอาคารศูนย์กีฬา จัดให้มีห้องน้ าจ านวนเพียงพอต่อจ านวน
นักเรียนที่ใช้บริการศูนย์กีฬา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 17.จัดให้มีห้องประชุมขนาดบรรจุ 15 คน/30 คน/100 คน เพ่ือการอบรม สัมนา การประชุม 
การจัดการเรียนการสอนกลุ่มย่อย ใช้ส าหรับการบรรยายหรือการมี Video Conference โดยจัดให้มีโต๊ะ  
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๒๔๘ 

 

เก้าอ้ี ประจ าห้องต่างๆ พร้อมทั้งอุปกรณ์ห้องประชุม เช่น จอโปรเจคเตอร์ส าหรับการน าเสนอไมโครโฟน 
เครื่องขยายเสียง ระบบปรับอากาศ ฯลฯ  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

  
 

18.จัดให้มีห้องส านักงานวิชาการ/อ านวยการ/การเงิน/พัสดุ/กิจการนักเรียนเพ่ือการบริหารงาน      
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโรงเรียนในด้านต่างๆ  
 โรงเรียนได้จัดเตรียม อุปกรณ์ ในการท าความสะอาดในห้องเรียน ห้องน้ า บริเวณโดยรอบอาคาร
เรียน พ้ืนที่ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และเพียงพอโดยค านึงถึงความประหยัดเป็นหลัก มีการเบิกจ่าย ดูแลรักษา 
อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพการที่พร้อมกับการใช้งานได้ตลอด ฝึกวินัยในการดูแลรักษา มีการส่งเสริมให้รางวัล
ส าหรับห้องเรียนและพ้ืนที่สะอาด โดยความร่วมมือกันเป็นอย่างดี โรงเรียนได้จัดอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนและบริการ ดังนี้ 

๑) วีดีทัศน์ 
๒) เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ 
๓) เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ , กระดานอัจฉริยะ interactive board 
๔) เครื่องขยายเสียง 
๕) เครื่องเล่นวีซีดี / ดีวีดี 
๖) คอมพิวเตอร์ 
๗) ป้ายนิเทศตามจุดต่าง ๆ 
๘) เสียงตามสาย 
๙) เคเบิลทีวีตามศูนย์การเรียน 
๑๐)  ตู้ท าน้ าเย็น 
11)  อ่างล้างภาชนะโรงอาหาร 
12)  เครื่องล้างจานอัตโนมัติ 

                                                      กระดานอัจฉริยะ (interactive board) 
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๒๔๙ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป้ายนิเทศตามบริเวณต่างๆ และหน้าห้องเรียน 
 
 
 
 
 
 

ต ้ท าน้ าเย็นที่อย ่ตามบริเวณต่างๆ เพื่อให้บริการน้ าดื่มแก่นักเรียน คร  และบุคลากร 

 
 

เครื่องล้างจานอัตโนมัติ ที่อย ่บริเวณโรงอาหาร 
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๒๕๐ 

 

 

หม้อต้มน้ าร้อนส าหรับจุ่มฆ่าเชื้อช้อน-ส้อม ที่อย ่บริเวณห้องอาหารของคร และนักเรียน 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

เครื่องยืมคืนหนังสืออัตโนมัติ ที่ให้บริการอย ่ท่ีหอสมุด 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

การใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ในกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

นักเรียนใช้กล้องโทรทรรศน์ ในการส่องด ดวงดาวในค่ายดาราศาสตร์ 
 การด าเนินการปรับปรุงอาคารเรียน ทาสี ซ่อมแซมอาคารต่างๆ ให้มีความมั่นคงแข็งแรง อยู่เสมอ 
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๒๕๑ 
 

การปรับปรุงซ่อมแซม ทาสีอาคารต่างๆ 
   ขั้นติดตามประเมินผล 
     ๑. มีการตรวจสอบระบบการสื่อสารให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี  มีการตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ 
เพ่ือให้เครื่องมืออุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ในสภาพดี และสามารถใช้งานได้ทันที 
      ๒. ประเมินความพึงพอใจการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและวัสดุอุปกรณ์ 
 3. บันทึกสถิติการยืม การซ่อมแซม การใช้บริการห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่างเข้ามาด แลระบบการสื่อสารอย ่ในสภาพใช้การได้ดี  มีการตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ 
 

จากการด าเนินกิจกรรมดังกล่าว ท าให้โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มีระบบ
รักษาความปลอดภัยที่ดีมีประสิทธิภาพ สามารถดูแลนักเรียนนักเรียนได้อย่างทั่วถึงและปลอดภัย  
 

ขั้นปรับปรุงพัฒนา 
     ๑. น าข้อมูลการปฏิบัติงานด้านการให้บริการห้องเรียนห้องปฏิบัติการและวัสดุอุปกรณ์ 
 ๒. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 
ผลงาน/ผลการด าเนินการ 
       จากการด าเนินกิจกรรมดังกล่าว ท าให้โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มีอาคารเรียน 
ห้องเรียน อาคารประกอบ ที่เพียงพอ สะอาด แข็งแรง ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้    
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๒๕๒ 

 

และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีลานพักผ่อน โต๊ะม้านั่งให้แก่นักเรียนอย่างเพียงพอ มีหอสมุดและแหล่งเรียนรู้       
เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้แก่นักเรียน และยังมีระบบรักษา ความปลอดภัยที่มี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บรรยากาศและภูมิทัศน์ 
ในโรงเรียนที่สวยงาม 
 

การดูแล สภาพแวดล้อม  
และภูมิทัศน์ในโรงเรียน 
ให้น่าอยู่น่าเรียน 
 

บริเวณป้ายด้านหน้า 
ของโรงเรียน 
 

สวนหย่อมบริเวณ อาคาร
หอประชุมและโรงอาหาร 

 

ลานกิจกรรมหน้าเสาธง 
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๒๕๓ 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริเวณด้านหน้าหอสมุดเฉลิม
พระเกียรติกาญจนาภิเษก 
 

การดูแล       สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ 
ในโรงเรียนให้น่าอยู่น่าเรียน 

 

สภาพโดยรวมมุมสูง 
ของโรงเรียน 
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๒๕๔ 

 

 
 
 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนร ้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษาการเรียนร ้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 
 
  1) ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อการจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ   
 2)  ร้อยละ 90 ของนักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
 
ภาคผนวก  ตารางวิเคราะห์หลักฐาน/ร่องรอยที่สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย       
              ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  
 
 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้วิเคราะห์ วางแผน ก าหนดให้มีการจัดหา 
ผลิต ใช้สื่อเทคโนโลยี และการสื่อสารช่องทางต่างๆ กับกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือพัฒนาบริหารงานด้านต่างๆ          
อย่างเป็นระบบครบทุกกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ แผนปฏิบัติการและโครงการของโรงเรียน โดยมีจุดเน้นครอบคลุมการด าเนินงานทุกด้าน       
ทั้งการพัฒนาผู้เรียน พัฒนาบุคลากร พัฒนาระบบการบริหาร โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้  
 
วิธีด าเนินการ 
 

ขั้นวางแผน 
 ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ส ารวจความต้องการด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร เพ่ือใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน การบริหารและการจัดการ แล้วจัดท าโครงการ/งาน/กิจกรรม เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ผลิตสื่อ 
ตลอดจนการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร เช่น 

1. โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน 
2. โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ งานโสตทัศนศึกษา 
3. โครงการจัดหาสื่อเทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ส าหรับการบริหารจัดการงานด้านต่าง ๆ 
4. โครงการพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน   
5. โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
6. โครงการพฒันาการเรียนการสอนของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
7. โครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพและส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียน 
8. โครงการส่งเสริมการส่งนักเรียนเข้าร่วมการน าเสนอโครงงานในระดับนานาชาติ 
9. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

ห้องปฏิบัติการ machine shop  

ค่าเป้าหมาย 
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๒๕๕ 
 

10. โครงการพัฒนาและส่งเสริมครูจัดการเรียนการสอนในลักษณะ Active Teaching & Learning 
และใช้ ICT ประกอบการจัดการเรียนการสอน 

11. โครงการพัฒนาครูในการใช้ภาษาอังกฤษกับ University of Otago มหาวิทยาลัยของประเทศ
นิวซีแลนด์ 

12. โครงการทดสอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียน (CEFR) เป็นต้น 
 ขั้นด าเนินการ 
 

 ๑. น าแผนงาน/โครงการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจัดท าแผนงบประมาณน าเสนอ
คณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบและอนุมัติแผน/โครงการ 

2. ด าเนินการจัดหาเทคโนโลยีและการสื่อสารให้ตรงตามแผนและความต้องการของครู นักเรียน     
และผู้ที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ในการบริหารจัดการงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการในการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง 
ไมโครโฟน เครื่องพิมพ์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซอฟต์แวร์ต่างๆ เป็นต้น 

3. ส่งเสริมให้ครูใช้และผลิตสื่อเทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือการเรียนการสอน เช่น บทเรียน
ออนไลน์ เว็บไซต์ หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ (E - book) สื่อดิจิทัล (Tools Application) ส าหรับการจัดการเรียน
การสอนในศตวรรษที่ 21 เป็นต้น 

4. ส่งเสริมให้ครูใช้และผลิตสื่อเทคโนโลยี และการสื่อสาร เพ่ือการบริหาร และการจัดการของฝ่าย       
/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น โปรแกรมลงทะเบียนชุมนุม โปรแกรมลงทะเบียนวิชาเลือก ระบบ Authentication 
ระบบการลงเวลาปฏิบัติงาน ระบบสหกรณ์ร้านค้า ระบบห้องสมุดออนไลน์ เป็นต้น 

 

ขั้นติดตามประเมินผล 
 

ประเมินผลความพึงพอใจของครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องที่มีผลต่อการจัดหา ผลิต ใช้ และให้บริการ
เทคโนโลยีและการสื่อสาร 
 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
 

น าปัญหาและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงและปรับเปลี่ยนตามข้อเสนอแนะในปีการศึกษาถัดไป  
ผลงาน/ผลการด าเนินการ 

จากการด าเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มีการจัดหา
ผลิตสื่อ เทคโนโลยีและมีการสื่อสารเพ่ือการเรียนการสอนครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งมีการบริหารและ
การจัดการตามแผนงานโครงการ กิจกรรมที่ก าหนด ครบทุกฝ่ายงาน ตรงตามความต้องการ ส่งผล             
ให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  มีประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี     
การบริหารจัดการมีความสะดวก รวดเร็ว ครู นักเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการจัดหา 
ผลิตและใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารอยู่ในระดับมา 
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๒๕๖ 

 

 
 

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

 
ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ 
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๒๕๗ 
 

 
 

ห้องปฏิบัติการ Machine Shop 
 

 
 

ห้อง Server 
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๒๕๘ 

 

ห้องเรียนประจ าของนักเรียน 

 
 

นักเรียนใช้ห้องสมุดในการสืบค้นข้อม ล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอนของคร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตัวอย่างสื่อบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของคร  

 



รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

 

 
 

๒๕๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างสื่อบทเรียนออนไลน์เรื่องการสื่อสารข้อม ลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวอย่างสื่อ Tools Application ที่คร ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษา 
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๒๖๐ 

 

ตัวอย่างห้องเรียนออนไลน์ (Classroom) ของคร   
เอกสารหลักฐาน 

๑. รายงานผลการพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๒. รายงานผลการพัฒนาอัจริยะภาพส่งเสริมความเป็นเลิศค่าย 1 2 3 ในกลุ่มวิชาชีวะ เคมี ฟิสิกส์ 

ดาราศาสตร์ คอมพิวเตอร์  
๓. ผลการพัฒนาครูในการใช้ภาษาอังฤกษ OTAGO 
๔. แผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 
๕. โครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 
๖. เอกสารค าสั่งแต่งตั้งและมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ปีการศึกษา 2562 
๗. รายงานการผลิตสื่อประจ าปีของครู 
๘. ผลการสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียน (CEFR)  
๙. ภาพถ่ายกิจกรรม 
๑๐.  แผนการจดัการเรยีนรู้ที่ใช ้ICT/Active Teaching & Learning ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 โรงเรียนจัดให้มีการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอนรวมทั้งการบริหารและการ
จัดการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดได้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

 

 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  ได้ส่งเสริมให้ครู นักเรียน บุคลากรที่เก่ียวข้อง
ได้ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การบริหารและการจัดการตามแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมที่ก าหนดได้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับผู้ใช้และเหมาะสมกับงานในทุก ๆ ด้าน  ดังนี้ 
 
วิธีด าเนินการ 
 ขั้นวางแผน 
 

 1. โรงเรียนประชุมชี้แจงคณะครูเพ่ือให้น าเทคโนโลยีและการสื่อสารไปใช้เพ่ือการเรียนการสอน    
อย่างหลากหลาย เช่น Google Apps For Education, CAI, E-book, web sites เป็นต้น รวมถึงการใช้ห้อง
ศูนย์การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ/ห้องปฏิบัติการอ่ืนๆ 
 2. ฝ่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน ประชุมชี้แจงในการน าเทคโนโลยี และการสื่อสารไปใช้ในการ
บริหารงาน และการจัดการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เช่น การรับส่งข้อมูลข่าวสารทาง E - mail     
การใช้ Cloud Computing และ Google Apps For Education ในการบริหารจัดการข้อมูล เป็นต้น 
 
 ขั้นด าเนินการ 

1.  การใช้เทคโนโลยี และการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน 
โรงเรียนมีการจัดห้องเรียนที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนออกเป็น 3 แบบ เพ่ือให้เหมาะสม        

กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และทุกห้องเรียนมีเทคโนโลยีและการสื่อสารที่ เห มาะสม เพียงพอ               
และมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1.1 ห้องเรียนประจ า 
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๒๖๑ 
 

ห้องเรียนประจ าของนักเรียน มีทั้งหมด 30 ห้อง ทุกห้องเรียนมีสื่อเทคโนโลยีและ           
การสื่อสารที่ครูและนักเรียนสามารถใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้  

๑)  โทรทัศน์ Smart TV  
๒)  โปรเจคเตอร์  
๓)  เครื่องเสียง 
๔)  อินเทอร์เน็ตไร้สาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนประจ าของนักเรียน  
 

1.2  ห้องปฏิบัติการ  
ห้องปฏิบัติการใช้ส าหรับการเรียนการสอนในลักษณะการลงมือปฏิบัติ และมีเครื่องมือ วัสดุ

อุปกรณ์เฉพาะ ซึ่งโรงเรียนได้จัดให้ห้องปฏิบัติการมีสื่อเทคโนโลยีและการสื่อสารพ้ืนฐานทุกห้อง เช่น โทรทัศน์ 
โปรเจคเตอร์ เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ ระบบอินเตอร์เน็ต เป็นต้น นอกจากนั้นห้องปฏิบัติการแต่ละห้อง      
ยังมีเทคโนโลยีเฉพาะด้านที่เหมาะสม ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และ เพียงพอต่อการใช้งาน ดังต่อไปนี้ 
 1.2.1 ห้องปฏิบัติการเคมี จ านวน 2 ห้อง มีเทคโนโลยีและการสื่อสารที่ครูและนักเรียน
สามารถใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติการทดลอง ครอบคลุมทุก
เนื้อหาสาระในรายวิชาเคมี และมีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการคอยให้ค าแนะน าช่วยเหลือตลอดการใช้งาน 
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๒๖๒ 

 

 1.2.2 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ จ านวน 2 ห้อง ครูและนักเรียนใช้เครื่องมือเทคโนโลยี
และการสื่อสารในการเรียนการสอนที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระในรายวิชาฟิสิกส์ นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือ
การทดลองที่ทันสมัย ตรงกับความต้องการและน าไปประยุกต์ท าโครงงานต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย 

 
 
 
 
 
 
 

 
 1.2.3 ห้องปฏิบัติการชีววิทยา  จ านวน 2 ห้อง ครูและนักเรียนใช้เทคโนโลยีและ     
การสื่อสารในการเรียนการสอนรายวิชาชีววิทยาที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระรายวิชาชีววิทยา นักเรียนได้
ปฏิบัติการทดลองครบทุกชุดการทดลอง เหมาะสม ทันสมัย และเพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 1.2.4 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทั่วไป จ านวน 3 ห้อง ใช้ในการเรียนการสอน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ครูและนักเรียนสามารถใช้เครื่องมือเทคโนโลยี           
และการสื่อสาร วัสดุอุปกรณ์การทดลองที่ทันสมัย ครอบคลุมทุกเนื้อหาสาระการเรียนรู้ ได้ลงมือปฏิบัติใช้จริง    
และสามารถน าไปประยุกต์สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ได้ 
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๒๖๓ 
 

 1.2.5 ห้องปฏิบัติการดาราศาสตร์ จ านวน 1 ห้อง ใช้ส าหรับการเรียนการสอน        
และการปฏิบัติการทางด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์โลก ครูและนักเรียนใช้ เทคโนโลยีและการสื่อสาร 
อุปกรณ์และเครื่องมือในการทดลอง ดังรูป 
 

 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนใช้กล้องส่องด ดาวในกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ 
 1.2.6 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 ห้อง ใช้ส าหรับการเรียนการสอน       
และการปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 1.2.7 ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ จ านวน 1 ห้อง ใช้ส าหรับการเรียนการสอนและ       
การปฏิบัติการหุ่นยนต์ และการท าโครงงาน 
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๒๖๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

การศึกษาด งานจากหน่วยงานภายนอกที่ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ 
 

 1.2.8 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ จ านวน 2 ห้อง ใช้ในการเรียนการสอนและ
ปฏิบัติการทางด้านคณิตศาสตร์ ครูและนักเรียนใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารในการเรียนการสอน ดังรูป 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 1.2.9 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ (Machine Shop) จ านวน 2 ห้อง ใช้ส าหรับ
การเรียนการสอนและการปฏิบัติการทางด้านการออกแบบ การสร้างนวัตกรรม การสร้างโครงงานสิ่งประดิษฐ์ 
นักเรยีนสามารถใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

 

 
 

๒๖๕ 
 

 1.2.10 ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ ใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชานาฏศิลป์ ร าไทย 
ร าวง ฟ้อนร า และการแสดงต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 1.2.11 ห้องปฏิบัติการศิลปะ ใช้ในการเรียนการสอนและปฏิบัติการทางด้านศิลปะ 
การวาดเขียน และการปั้น 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 1.2.12 ห้องปฏิบัติการดนตรี ใช้ส าหรับการเรียนการสอนและปฏิบัติการทางดนตรี   
ทั้งเครื่องดนตรีไทย และดนตรีสากล 
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๒๖๖ 

 

 1.2.13 ห้องปฏิบัติการการงานอาชีพ ใช้ส าหรับการเรียนการสอนและปฏิบัติการ
ทางด้านงานอาชีพ เช่น การท าอาหาร การตัดเย็บ การประดิษฐ์ การเกษตร เป็นต้น 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
                 ๑.๓  ห้องเรียนรวม  

  ใช้ส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะการเรียนรู้ร่วมกันมากกว่า 1 ห้อง 
เช่น ห้องเรียนรวม หอประชุมแคแสด ห้องประชุมจุฬาภรณ์  1 - 4  
 

 
 
 
 
 

 

                         ห้องเรียนรวม                               การเรียนการสอนหอประชุมแคแสด 
 นอกจากห้องเรียนและห้องปฏิบัติการแล้ว ครูและนักเรียนยังสามารถใช้ห้องสมุดเพ่ือการสืบค้นได้ 
โดยโรงเรียนมีห้องสมุดที ่คอยให้บริการแก่ครู นักเรียนและบุคลากรทุกคน เปิดบริการตั ้งแต่ เวลา      
08.00 – 20.00 น. ทุกวัน หอสมุดมีหนังสือและสื่อการเรียนรู้ทั้งที่เป็นกระดาษและเป็นอิเล็กทรอนิกส์ 
มีระบบการยืมคืนหนังสืออัตโนมัติ นักเรียนสามารถตรวจสอบหนังสือที่ต้องการแบบออนไลน์ ท าให้สะดวก
และรวดเร็ว อีกทั้งยังมีห้องสืบค้นไว้ส าหรับบริการนักเรียนอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 ในด้านการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนได้มีการพัฒนาสื่อการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ด้วยโปรแกรม Dreamwever, joomla, Google Site ครูจัดการเรียนการสอนแบบ Online ด้วยโปรแกรม

การใช้ระบบยืมคืนหนังสืออัตโนมัติ 
 

การใช้ห้องสืบค้น E - Library ในการสืบค้นของนักเรียน 
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๒๖๗ 
 

ระบบ Moodle ,ระบบ LearnSquare จัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื ่อสังคม Social Media 
ได้ แก่  Blog Wordpress,  facebook,  Youtube,  Twitter,  Google Apps, SAS Curriculum Pathways ,       
E-book , E-learning,  Google Classroom, Plickers (paper+clicker) , Kahood  ครูน าความรู ้ที ่ได ้ร ับ      
มาพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนการสอนกับ ICT ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ส่งผลให้นักเรียน
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การเรียนการสอนโดยใช้สื่อ ICT ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเรียนการสอนโดยใช้สื่อ ICT ในห้องเรียน 
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๒๖๘ 

 

2.  การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการบริหารและการจัดการ 
 ระบบบริหารจัดการในโรงเรียนเป็นระบบที่น าองค์กรไปสู่ความส าเร็จหากระบบการบริหารจัดการ
เป็นไปอย่ามีประสิทธิภาพย่อมน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โรงเรียนวิทยาศาสตร์  
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้จัดให้มีการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือการเรียนการสอน ดังนี้  

๒.๑ การบริหารงานทางด้านวิชาการ  
โรงเรียนได้ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดงานทางด้านต่าง ๆ มากมาย เช่น  
๒.1.๑ ระบบงานทะเบียนวัดผล ใช้โปรแกรม  SGS  Secondary Grading System  

ในการวัดผลและประเมินผลนักเรียน หลังจากที่ครูผู้สอนจัดท าผลการเรียนเรียบร้อยแล้ว นักเรียนและ
ผู้ปกครองสามารถเข้าดูผลการเรียนรายบุคคลผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตท าให้เกิดความสะดวกยิ่งขึ้น  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรแกรม SGS ในระบบงานทะเบียนวัดผลของโรงเรียน 
 

2.๑.๒ ระบบการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และมัธยมศึกษาปีที่ 4 
แบบออนไลน์ ท าให้นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงระบบและสามารถสมัครได้โดยไม่ต้อง
เดินทางมาที่โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เว็บไซต์ส าหรับการบริหารหลักส ตรและการจัดการเรียนร ้ของกลุ่มโรงเรียน 
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๒๖๙ 
 

2.๑.๓  ระบบห้องสมุดออนไลน์ (E - library of School) ให้บริการค้นหาหนังสือ การยืม
และคืนหนังสือ รวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือใหม่ต่างๆ รวมไปถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง            
กับนักเรียนในการค้นหาข้อมูล อีกทั้งนักเรียนยังสามารถยืมคืนหนังสือด้วยระบบอัตโนมัติ ผ่านระบบ           
E - library  ท าให้การบริการในห้องสมุดมีความสะดวกสบาย และรวดเร็วมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์ของห้องสมุดโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบการยืมคืนหนังสือออนไลน์ 
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๒๗๐ 

 

 
2.๑.4 โปรแกรมการจัดตารางเรียนตารางสอน เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้การจัดตารางเรียน

ตารางสอนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อยและสะดวกต่อการใช้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โปรแกรมจัดตารางเรียนตารางสอน 

๒.๒ การบริหารงานทางด้านงบประมาณ  
กลุ่มบริหารงบประมาณได้ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ

ทางด้านงบประมาณ ดังนี้ 
๒.๒.๑  ระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ใช้โปรแกรม Data Management 

Center (DMC) ซึ่งจะท าให้สามารถรายงานข้อมูลเพ่ือหลอมรวมในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา         
ได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง สะดวกและรวดเร็วในการเรียกใช้ข้อมูล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรแกรมระบบ DMC 
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๒๗๑ 
 

๒.๒.๒ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ใช้โปรแกรม e - GP        
(e - Government Procurement System) เพ่ือด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในโรงเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบ 
ถูกต้อง รวดเร็ว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรแกรม e - GP การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 

๒.๒.๓  ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ใช้โปรแกรม GFMIS 
(Government Fiscal Management Information System) ในการบริหารจัดการเงินภายในโรงเรียน 
สามารถขอเบิก ขอจ่าย อนุมัติ และติดตามการใช้งบประมาณผ่านระบบได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โปรแกรม GFMIS ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครฐั 
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๒๗๒ 

 

 

๒.๒.๔ ระบบข้อมูลเงินเดือน E - money ใช้ส าหรับการจัดการข้อมูลเงินเดือน ข้อมูลหนี้
ของครูและลูกจ้างประจ า  พร้อมทั้งสามารถดาวน์โหลด สลิปเงินเดือนผ่านระบบออนไลน์ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรแกรม E - Money  
 

๒.๒.๕  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน (Direct Payment) ใช้ส าหรับการเบิกจ่ายเงินเดือน
ให้กับครูและลูกจ้างประจ าโดยตรงจากกรมบัญชีกลาง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรแกรม Direct Payment 
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๒๗๓ 
 

๒.๒.๖  โปรแกรม Salary ใช้ส าหรับการจัดท าข้อมูลเงินเดือนและข้อมูลหนี้สินของข้าราชการ
ครูและลูกจ้างประจ า 

๒.๒.๗  ระบบ e - pension เป็นระบบที่ใช้ส าหรับเก็บข้อมูลภาคข้าราชการและลูกจ้าง  
ประจ าภาครัฐ และใช้ส าหรับยื่นการขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการครูและลูกจ้างประจ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรแกรมระบบ E - pension 
๒.๒.๘ ระบบบริหารจัดการงบประมาณ e - Material ใช้ส าหรับการจัดการบริหาร

งบประมาณภายในโรงเรียน  การขออนุมัติใช้เงินตามโครงการ การอนุมัติเงิน และการรายงานการใช้งบประมาณ
ตามโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โปรแกรมระบบ e – Material 
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๒๗๔ 

 

๒.๓   การบริหารงานทางด้านงานกิจการนักเรียน  
การบริหารงานทางด้านงานกิจการนักเรียน ได้น าเทคโนโลยีและการสื่อสารมาใช้ในการ

บริหารจัดงานหลายๆ ด้าน เช่น 
๒.๓.๑  ระบบบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนภายในโรงเรียน ใช้โปรแกรม e - student     

เพ่ือจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล โดยครูทุกคนสามารถเข้าไปเรียกใช้ข้อมูล และบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ
นักเรียนแต่ละคนได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โปรแกรมระบบ e - School 
 

๒.๔  การบริหารงานด้านงานอ านวยการ  
ได้น าเทคโนโลยีและการสื่อสารมาใช้เพ่ือการบริหารและจัดการข้อมูล การสื่อสารถึงครู  

และบุคลากร ตลอดจนการสื่อสารถึงผู้ปกครอง ดังนี้ 
๒.๔.๑  ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม e - office เพ่ือรับส่งหนังสือ     

การเกษียณผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ มีการจัดท าจดหมายเวียนผ่านระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน ครูและ
บุคลากรทุกคนสามารถเข้าระบบเพ่ือเปิดดูและดาวน์โหลดหนังสือราชการและค าสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
กับตนเองได้ ใช้โปรแกรม OBEC - Office ส าหรับการรับส่งหนังสือราชการกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36   ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียน 
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๒๗๕ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบการรับส่งหนังสือราชการ สพม.36 
๒.๔.๒  ระบบการประชาสัมพันธ์  โรงเรียนมีช่องทางส าหรับการประชาสัมพันธ์            

และแจ้งข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ผ่านทางหลายช่องทาง เช่น ทางเว็บไซต์ www.pcccr.ac.th ทางระบบไลน์
แอด PCSHSCR line, PCCCR NEWS และ PCCCR REPORT ทางระบบ Facebook เป็นต้น   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์โรงเรียน www.pcccr.ac.th                    หน้าเพจ Facebook ของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มไลน์ (LINE) เพื่อส่งข่าวสารและประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 

http://www.pcccr.ac.th/
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๒๗๖ 

 

ขั้นติดตามประเมินผล 
 โรงเรียนมีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และการประเมินผลการด าเนินงานของ ฝ่าย/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้/งาน การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร เพ่ือการเรียนการสอนรวมทั้งการบริหาร  และการจัดการ
ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมโดยใช้แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบประเมินนิเทศการสอน แบบประเมิน
ออนไลน์ โดยใช้ Google Form เป็นต้น ที่ก าหนดได้ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 

ขั้นปรับปรุงพัฒนา 
ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งานน าผลการประเมินการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร เพ่ือการเรียน   

การสอนที่ก าหนดได้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพตามความต้องการของครูและนักเรียนตามโครงการ/งาน/
กิจกรรม มาพัฒนาและปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 
ผลงาน/ผลการด าเนินการ 
  จากการด าเนินการดังกล่าว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้สนับสนุน 
ส่งเสริม และให้คณะครู บุคลากรและนักเรียน ได้ใช้วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือการเรียน     
การสอนอย่างทั่วถึงและเต็มศักยภาพ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562  คิดเป็นร้อยละ 100 ตลอดสามปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    คร ใช้วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีและการสื่อสาร                  นักเรียนใช้อุปกรณ์ในการสื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โรงเรียนก ากับ ติดตาม และประเมินผลการใช้เทคโนโลยี และการสื่อสาร  เพื่อการศึกษาอย่าง 
เป็นระบบ และต่อเนื่อง 
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๒๗๗ 
 

           โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มีก ากับ ติดตาม และประเมินผลการใช้เทคโนโลยี
และการสื่อสารเพ่ือการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ดังนี้ 
 
วิธีด าเนินการ 

ขั้นวางแผน 
1. โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบ ด าเนินการ ก ากับ ติดตามประเมินผลการใช้

เทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือการบริหารและการจัดการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และด้านการเรียน
การสอนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เช่น 

1.1 มีคณะกรรมการงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) ติดตาม ประเมิน
การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร รายงานการจัดการอบรมปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร 
รายงานการจัดการอบรมปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร 

1.2 เจ้าหน้าที่ห้องศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ เช่น ห้องสืบค้นข้อมูล ห ้องปฏ ิบ ัต ิการทาง
วิศวกรรมศาสตร์ (Machine Shop) เป็นต้น 

1.3 คณะกรรมการการตรวจสอบพัสดุฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน 
2. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการที่รับผิดชอบด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน การใช้เทคโนโลยี

และการสื่อสาร ก ากับ ติดตามการใช้เพ่ือการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 

ขั้นด าเนินการ 
1. ด าเนินงานตามปฏิทินตามฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งานการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และ

ประเมินผลการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร ในการประเมินการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือการเรียน    
การสอนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

2. ผู้รับผิดชอบเขียนรายงานการด าเนินการตามโครงการ/งาน/กิจกรรมในการประเมินการใช้
เทคโนโลยีและการสื่อสาร เสนอต่อผู้อ านวยการ/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/หัวหน้างาน และรายงานผล     
ต่องานติดตามประเมินผลตามโครงการ/งาน/กิจกรรมอย่างเป็นระบบละต่อเนื่อง 

3. คณะกรรมการงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) นิเทศ ก ากับ ติดตาม
ประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการเสนอต่อผู้อ านวยการ/หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้/หัวหน้างาน และรายงานผลต่องานติดตามประเมินผลตามโครงการ/งาน/กิจกรรมอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 

ขั้นติดตามประเมินผล 
โรงเรียนมีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ ฝ่าย/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้/กลุ่มงาน การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร เพ่ือการเรียนการสอนโดยใช้แบบสอบถาม แบบสังเกต
แบบประเมินนิเทศการสอนรวมทั้งการบริหาร และการจัดการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเป็นระบบ
อย่างต่อเนื่อง 
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๒๗๘ 

 

ขั้นปรับปรุงพัฒนา 
ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน น าผลการสรุปรายงาน ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ

ด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มาพัฒนาและปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 
 
ผลงาน/ผลการด าเนินการ 
 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร      
เพ่ือการเรียนการสอนอย่างทั่วถึงและเต็มศักยภาพ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 – 2560 คิดเป็นร้อยละ 100 
ตลอดสามปีการศึกษา การก ากับ ติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการพัฒนาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสอนการเรียนและน าเสนองาน 
 

 โรงเรียนมีระบบด แลบ ารุงรักษาเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษาและด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 โรงเรียนมีระบบดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือทางเทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพ่ือให้พร้อมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีวิธีการด าเนินงาน   ดังนี้ 
 
วิธีด าเนินการ 

ขั้นวางแผน 
โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือรับผิดชอบในการดูแลบ ารุงรักษาเทคโนโลยีและการสื่อสาร     

เพ่ือการศึกษา ดังนี้ 
1. คณะกรรมการงานโสตทัศนศึกษา 
2. คณะกรรมการห้องศูนย์การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
3. คณะกรรมการงานคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์มัลติมีเดีย 
4. คณะกรรมการงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
5. คณะกรรมการงานหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ 
6. เจ้าหน้าที่พัสดุ ฝ่าย/กลุ่ม สาระการเรียนรู้/งาน 
 

 

ขั้นด าเนินการ 
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๒๗๙ 
 

1. ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน จัดท าแนวปฏิบัติการใช้ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ/ห้องศูนย์  
ต่าง ๆ และชี้แจงเกี่ยวกับการใช้ การดูแล เทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาให้แก่ครู นักเรียนและ        
ผู้ที่มาใช้บริการ 

2. เจ้าหน้าที่จัดท าแบบบันทึกการซ่อม บ ารุงรักษา เทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
3. เจ้าหน้าที่ฝ่าย/เจ้าหน้าที่ห้องศูนย์การเรียนรู้/ห้องปฏิบัติการพิเศษต่าง ๆ ตรวจสอบสภาพ   

ของเทคโนโลยีและสื่อสารก่อนและหลังการใช้งานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตามปกติ 
4. เจ้าหน้าที่พัสดุของ ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน ประสานงานการซ่อมบ ารุงเทคโนโลยี

และการสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การซ่อมบ ารุงเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
 ขั้นติดตามประเมินผล 
 

   1. คณะกรรมการด าเนินการตรวจซ่อมและบ ารุงรักษาเทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา
เป็นประจ าทุกป ี
   2. หากผู้ดูแลและเจ้าหน้าที่ไม่สามารถซ่อมบ ารุงได้ด้วยตนเอง จะด าเนินการส่งต่อให้กับช่าง
ผู้เชี่ยวชาญหรือศูนย์ซ่อมเป็นผู้ตรวจซ่อมบ ารุงต่อไป 
   3. เจ้าหน้าที่พัสดุของฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งานตรวจสอบครุภัณฑ์ประจ าปี 

 
 

 
 
 
 
 

 การซ่อมบ ารุงระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน 
ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
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๒๘๐ 

 

น าผลจากการประเมินการดูแล บ ารุงรักษา เทคโนโลยีและการสื่อสาร เพ่ือการศึกษาของฝ่าย/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้/งาน เพ่ือวางแผน การจัดซื้อ จัดหา บ ารุง ซ่อมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์ เพ่ือทดแทนให้เพียงพอต่อการ
ใช้งานในภาคเรียนต่อไป 
ผลงาน/ผลการด าเนินการ 

จากการด าเนินการพัฒนาวางแผน จัดหา ผลิต ใช้ ปรับปรุง และซ่อมบ ารุง เทคโนโลยีและการสื่อสาร
เพ่ือการเรียนการสอน และการบริหารจัดการของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ท าให้
โรงเรียนมีเทคโนโลยีและการสื่อสารส าหรับการศึกษาและบริหารที่ทันสมัย เหมาะสมกับผู้ใช้ และตรง       
ตามความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้โรงเรียนมีคุณภาพ การสอนของครู มีประสิทธิผล นักเรียน         
ได้เรียนรู้ตามศักยภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี ครู นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการ       
ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมคร กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยผ่านระบบ Video Conference 
เอกสาร และหลักฐานอ้างอิง 
 

๑. บันทึกการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (ชีวะ ฟิสิกส์ เคมี ดารา
ศาสตร์) ห้องประชุม 

๒. รายงานการใช้ E – Office ของบุคลากร  และ ICT เพ่ือการเรียนการสอน 
๓. การแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านกลุ่มไลน์ เช่น PCCCR NEWS, PCCCR REPORT 
๔. แผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 
๕. โครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 
๖. เอกสารค าสั่งแต่งตั้งและมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ปีการศึกษา 2562 
๗. การรับส่งหนังสือทางราชการระหว่างหน่วยงาน และภายในหน่วยงาน 
๘. การประชุม Video Conference  

 ๙. แผนงาน/โครงการประจ าปี 2562  /ภาพถ่ายกิจกรรม 
10. กระดานข่าว/ประชาสัมพันธ์  การบริหารงานวิชาการ และกิจการนักเรียน 

          11. รายงานการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) ปีการศึกษา 2562 
 12.  ผลสัมฤทธิ์ ทางวิ ชาการ  ผลงานนัก เรี ยน  ผลงานครู และบุคลากรทางกา รศึกษา 
                  และผลงานของโรงเรียน 
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๒๘๑ 
 

 

มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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๒๘๒ 

 

 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  จัดระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
ของสถานศึกษา มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และ พันธกิจอย่างชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการ
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มี ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม 
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนร ู้  

 

 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ยอดเยี่ยม 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตและมีการเผยแพร่ 

ยอดเยี่ยม 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อ 
การเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

ยอดเยี่ยม 3.3 มีตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม 3.4 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกัน 
อย่างมีความสุข 

ยอดเยี่ยม 3.5 มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

ระดับคุณภาพของสถานศึกษา 

  ระดับ ก าลังพัฒนา 
  ระดับ ปานกลาง 
  ระดับ  ดี 
  ระดับ ดีเลิศ 
  ระดับ ยอดเยี่ยม 
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๒๘๓ 
 

 

 

 

 

 

 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  สร้างโอกาสให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียน
เป็นรายบุคคล  ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้ง
ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  มุ่งเน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  คือ ปัจจัยสิ่งส าคัญที่น าไปสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในด้านอ่ืนๆ อย่างเต็มที่ ท าให้ผู้เรียน
เกิดคุณลักษณะต่างๆ ที่จ าเป็นและสอดคล้องกับโลกยุคศตวรรษท่ี 21 มีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เป็นโรงเรียน
วัตถุประสงค์พิเศษที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลในการพัฒนาสู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์มาตรฐานระดับ
สากล จึงต้องมีการก าหนดรูปแบบวิธีการในการจัดการเรียนการรู้ที่สามารถตอบสนองศักยภาพผู้เรียนดังกล่าว
ได้อย่างมีประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน จ าเป็นจะต้องเตรียมการ ออกแบบ วางแผนการ
จัดการเรียนรู้ และ การวัดประเมินผลที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้เรียน โดยมีการก าหนดหลักสูตรกลุ่ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นแนวทางในการออกแบบ วางแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีการ
ด าเนินการในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
น าผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
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๒๘๔ 

 

 

 
   

 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด 
ของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่  
 
 

 ร้อยละ 95 ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและมีการเผยแพร่ 

ภาคผนวก  ตารางวิเคราะห์หลักฐาน/ร่องรอยที่สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย       
              ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  
 
 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐาน 
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง   
มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง  มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มี 
ความจ าเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับ การฝึกทักษะ แสดงออกแสดงความคิดเห็น  
สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ด าเนินการ  ดังนี้ 
 

 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
  

 
ครูออกแบบการเรียนรู้โดยใช้ข้อมูลการวิเคราะห์นักเรียนและความเข้าใจนักเรียนรายบุคคล 
เน้นความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ อย่างชัดเจน 

 

เนื่องจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้รับการพัฒนาเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมโอกาสให้กับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และเพ่ือเป็นฐานในการผลิต 
และพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม แต่ทั้งนี้นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก  
เพ่ือเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนแต่ละคนจะมีศักยภาพเฉพาะด้านของตนเอง บางกลุ่มหรือบางคนจะมีความถนัด
หรือมีความสามารถพิเศษท่ีแตกต่างกัน เช่น ด้านสาขาคณิตศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ สาขาเคมี หรือสาขาชีววิทยา 
ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้จัดการแบ่งกลุ่มผู้เรียนตามศักยภาพเด่นๆ โดยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   
จะคัดแยกเด็กนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จัดไว้กลุ่มละหนึ่งห้องเรียน ส าหรับ 
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จะแบ่งกลุ่มนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางด้านการค านวณโดยพิจารณา  
จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ และอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นนักเรียนที่มีศักยภาพสูง
ทางด้านสาขาชีววิทยาและสาขาเคมี 

 

ค่าเป้าหมาย 
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๒๘๕ 
 

ในการจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างเต็มตามศักยภาพนั้น จ าเป็น  
ที่จะต้องมีการส ารวจ ศึกษาและสังเกตผู้เรียนในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ ความสามารถ ความถนัด
หรือความสนใจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้แต่ละบุคคลจะมีแตกต่างกันออกไป ดังนั้นฝ่ายบริหารและงานวิ ชาการ จึงได้
สนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนท าการศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือที่จะได้น าข้อมูลจากการศึกษาเหล่านั้น
มาใช้เป็นพ้ืนฐาน ในการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพ  
ของผู้เรียนแต่ละบุคคลหรือแต่ละกลุ่ม และโรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนสามารถน าความรู้ 
ความเข้าใจที่ได้รับจากการประชุมอบรมมาวางแผนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ทุกรายวิชา และใช้สื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ เนื้อหารายวิชา หรือคุณลักษณะของผู้เรียน 
นอกจากนี้โรงเรียนได้ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผลิตและใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้ง
ด าเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่สนับสนุนให้ครูได้พัฒนาตนเอง โดยเฉพาะการออกแบบ การจัดการ
เรียนรู้ที่ต้องพิจารณา จากการใช้มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร รวมทั้งจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านความรู้  
ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งข้อมูลผลการวิเคราะห์นักเรียน ความเข้าใจ
นักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมความสามารถ  
ในการอ่านเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ มีการมอบหมายงานที่หลากหลายและสร้างสรรค์ ทั้งงาน
รายบุคคล และงานกลุ่ม มีการก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลรวมถึงการใช้สื่อได้สอดคล้อง  
กับเป้าหมายและจุดเน้นที่สถานศึกษาก าหนด 
 
วิธีการด าเนินการ 

ขั้นวางแผน 
๑. ครูศึกษาและค้นคว้าเอกสารเกี่ยวกับการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร

สถานศึกษา จากหนังสือ ต ารา เอกสารวิชาการ และแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น เว็บไซต์ทางการศึกษา เป็นต้น 
๒. ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  รวมทั้งข้อมูลจากการประเมิน

ความสามารถในการอ่าน เขียนและสื่อสาร การคิดค านวณ เพ่ือแบ่งกลุ่มผู้เรียนตามศักยภาพท่ีโดดเด่นและใช้
เป็นเครื่องมือในการพิจารณาเตรียมออกแบบการเรียนรู้  

ขั้นด าเนินการ 
 การด าเนินการของโรงเรียนได้ด าเนินการทั้งหมด ๓  ขั้นตอนคือ 

๑. การวิเคราะห์นักเรียนเพ่ือแบ่งกลุ่มตามศักยภาพที่โดดเด่น ซึ่งใช้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ของนักเรียนมาใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณา 

๒. การวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลของครูประจ าวิชา ดังนี้ 
๒.๑ เก็บรวบรวมข้อมูลในวิชาที่ต้องการวิเคราะห์จากครูคนเดิม  ที่ได้จากการเรียนรู้ในปีการศึกษา

ที่ผ่านมา หรือจัดสร้างเครื่องมือแบบทดสอบวิชานั้นๆ ขึ้นใหม่  แล้วน ามาใช้ทดสอบผู้เรียนทุกคน 
๒.๒ น าข้อมูลมาศึกษาวิเคราะห์ หรือแยกแยะตามความเป็นจริง พร้อมจัดกลุ่มผู้เรียน ออกเป็น 

๒ กลุ่ม คือ กลุ่มเก่งและกลุ่มปานกลาง (หรือผ่านเกณฑ์)   
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๒๘๖ 

 

๒.๓ การวิเคราะห์ผู้เรียน  ควรพิจารณาทั้งความพร้อมด้านความรู้ ความสามารถ สติปัญญา และ
ความพร้อมด้านอื่นๆ ของผู้เรียนควบคู่ไปด้วย 

๒.๔ ผู้เรียนที่มีความพร้อมต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ผู้สอนได้รีบด าเนินการปรับปรุงแก้ไข  ให้มี
ความพร้อมดีขึ้นก่อน โดยจัดกิจกรรมลักษณะค่ายปรับพ้ืนฐานทางวิชาการ จึงด าเนินการจัดการเรียนรู้   
ในระดับชั้นที่จะท าการสอน รวมทั้งจัดให้มีคาบเรียนในช่วงเวลา ๑๘.๐๐น. - ๒๐.๐๐ น. (กิจกรรม C.S.G.) 
ส าหรับซ่อมนักเรียนที่เรียนอ่อนและเสริมส าหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงตามความต้องการของผู้เรียน 

จัดให้มีวิชาเลือกที่หลากหลาย ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความต้องการตามหลักสูตรสถานศึกษา
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ในการจัดกลุ่มห้องเรียนตามความสามารถ ด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เป็นล าดับแรกทุกระดับชั้น 

 

ขั้นติดตามประเมินผล 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเมินผลการออกแบบการเรียนรู้ โดยใช้แบบการเรียนรู้ที่เน้นความสามารถ  

ในการอ่าน เขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ 
 

ขั้นปรับปรุงพัฒนา 
น าผลการด าเนินการออกแบบการเรียนรู้  พร้อมทั้งปัญหา ข้อเสนอแนะ ไปวางแผนปรับปรุง

พัฒนาการออกแบบการเรียนรู้ในปีการศึกษาต่อไป 
 

ผลงาน/ผลการด าเนินการ 
1. ครูได้มีการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของผู้เรียนในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
2. ครูมีการประเมินความเข้าใจนักเรียนเป็นรายบุคคลเน้นความสามารถในการอ่าน เขียนการสื่อสาร 

การคิดค านวณ เป็นไปตามเกณฑ์ ในปี พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
3. ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ข้อมูลการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล ทีเ่น้นความสามารถ

ในการอ่าน เขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ ในปี พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ต่อเนื่อง    
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๒๘๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลของครูผู้สอน 
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๒๘๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
 

 

ครูก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ครอบคลุมทั้งด้านองค์ความรู้  ทักษะกระบวนการ และ          
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐาน ตัวช้ีวัด จุดเน้นของหลักสูตร และเพิ่มเติมเป้าหมาย
ตามความต้องการจ าเป็นของนักเรียน มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการมอบหมาย
งานที่หลากหลาย มีความท้าทาย สร้างสรรค์ ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่มได้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและจุดเน้นที่สถานศึกษาก าหนด 

 

วิธีการด าเนินการ 
ขั้นวางแผน 
๑. ครูใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ระดับกลุ่มสาระฯ ในการศึกษา

ขั้นตอนการก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ครอบคลุมทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะ  
ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด จุดเน้นของหลักสูตร 

๒. ครูศึกษาการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายมีความท้าทาย สร้างสรรค์ ทั้งงานรายบุคคล
และงานกลุ่มได้สอดคล้องกับเป้าหมายและจุดเน้นที่สถานศึกษาก าหนด รวมทั้งสอดคล้องกับแผนการจัดการ
เรียนรู้ฉบับย่อ ตามหลักสูตรกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ขั้นด าเนินการ 
ด้วยกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

ให้กับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และเพ่ือเป็นฐานในการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ดังนั้นการจัดการเรียนรู้จึงได้ก าหนดกรอบการจัด 
การเรียนรู้รวมทั้งการวัดผลประเมินผลให้โรงเรียนวิทยาศาสตร์ทั้ง ๑๒ โรงเรียนมีการก าหนดให้จัดท าแผน 
การเรียนรู้ฉบับย่อร่วมกัน โดยมีองค์ประกอบของแผนดังนี้ 
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๒๘๙ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา  ๒. ผลการเรียนรู ้
๓. ก าหนดการสอน  ๔. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 
๕. เกณฑ์และแบบประเมินผลงานนักเรียน     
จากนั้นครูผู้สอนทุกคนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ต้องด าเนินการจัดแผนการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์

โดยในด าเนินงานมีขั้นตอน ดังนี้ 
๑. วิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดหน่วยการเรียนรู้และรายละเอียด  

ของแต่ละหัวข้อของแผนการจัดเรียนรู้ 
 ๒. วิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชา เพ่ือน ามาเขียนเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้  
โดยให้ครอบคลุมพฤติกรรมทั้งด้านความรู้ ทักษะ/กระบวนการ เจตคติและค่านิยม 
 ๓. วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ โดยเลือกและขยายสาระที่เรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียน ชุมชน และ
ท้องถิ่น รวมทั้งวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน 

๔. วิเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนรู้ (กิจกรรมการเรียนรู้) โดยเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๕. วิเคราะห์กระบวนการประเมินผล โดยเลือกใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

๖. วิเคราะห์แหล่งการเรียนรู้ โดยคัดเลือกสื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน 
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้  ทั้งนี้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับเปลี่ยนแหล่งเรียนรู้   
ได้ตามความเหมาะสม 
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๒๙๐ 

 

 ขั้นติดตามประเมินผล 
๑. ประเมินผลการก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้งด้านองค์ความรู้   ทักษะกระบวนการ

และคุณลักษณะที่พึงประสงคต์ามมาตรฐาน ตัวชี้วัด จุดเน้นของหลักสูตร 
๑.๑  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ประเมินการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนว่ามีการออกแบบ

กิจกรรมที่มีการมอบหมายงานที่หลากหลาย มีความท้าทาย สร้างสรรค ์ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 
๑.๒  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระสรุปผลการนิเทศติดตาม และรายงานต่อกลุ่มบริหาร

วิชาการให้กับรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

ขั้นปรับปรุงพัฒนา 
๑. กลุ่มบริหารวิชาการด าเนินการสรุปผลการด าเนินการกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒. น าผลการด าเนินการพร้อมทั้งปัญหาข้อเสนอแนะไปวางแผนปรับปรุงพัฒนาในระดับกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ PLC เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 
ผลงาน/ผลการด าเนินการ 

1. โรงเรียนวิทยาศาสตร์ทั้ง ๑๒ โรงเรียนมีการจัดท าแผนการเรียนรู้ฉบับย่อร่วมกัน ท าให้ครูผู้สอน 
แต่ละรายวิชามีแผนการเรียนรู้ฉบับย่อตาม หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ครบทุกรายวิชาในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ต่อเนื่องตลอด ๓ ปีการศึกษา 

2. ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ครอบคลุมทั้งด้านองค์ความรู้ทักษะ
กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด จุดเน้นของหลักสูตร ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - 
๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ต่อเนื่องตลอด ๓ ปีการศึกษา 
 

 ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนที่ออกแบบไว้อย่างครบถ้วน และมีคุณภาพ 

 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์จริง สนับสนุนให้ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด
วิเคราะห์และได้ลงมือปฏิบัติจริงในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้กระบวนการกลุ่มและแหล่งการเรียนรู้ 
ที่หลากหลาย สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด าเนิน
ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  การสอนแบบบูรณาการ 
การสอนแบบโครงงาน การสอนแบบลงมือปฏิบัติ (Active learning) การสอนที่สอดคล้องกับทักษะ 
ในศตวรรษที่ 21 และการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง เช่น การประเมินแฟ้มผลงานของผู้เรียน  
การทดสอบระหว่างเรียน การให้นักเรียน ผู้ปกครอง และครู มีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนรู้ 
ของนักเรียน ทั้งด้าน ความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ ตลอดจนด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม 
ที่พึงประสงค ์โดยมีวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
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๒๙๑ 
 

วิธีการด าเนินการ 
ขั้นวางแผน 
๑. ครูจัดเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาที่ออกแบบไว้ 

โดยให้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  
  ๒. ครูก าหนดเทคนิคหรือวิธีสอนและกิจกรรมการสอนโดยใช้เทคนิควิธีสอนที่หลากหลาย  โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 

๓. ครูตรวจสอบองค์ประกอบที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ การจัดเตรียมสื่อการเรียน             
การสอน การใช้แหล่งเรียนรู้ และเครื่องมือวัดผลประเมินผลที่หลากหลายและครอบคลุมมาตรฐาน/ตัวชี้วัด  

 

ขั้นด าเนินการ 
๑. ครูด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ดังนี้ 

๑.๑ จัดกระบวนการเรียนรู้เนื้อหาสาระและกิจกรรมสอดคล้องกับความสนใจและความถนัด   
ของผู้เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  
ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็นท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 

๑.๒ จัดกระบวนการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ด้านต่างๆ อย่างสมดุล รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกรายวิชา สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ให้มีบรรยากาศทางวิชาการ มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและสื่อเทคโนโลยี 
ให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ อย่างรอบด้าน รวมทั้ง
สามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ครูผู้สอนและผู้เรียนสามารถเรียนรู้ไปพร้อมกัน
จากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ   

๑.๓ จัดกระบวนสอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีการประสานความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย รวมทั้งความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือร่วมกัน
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ โดยด าเนินการตามความเหมาะสมของสถานการณ์และธรรมชาติของรายวิชา ส่งผลต่อ
การจัดการศึกษาที่สามารถเป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้  สอดคล้องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญหลัก ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
การคิดเป็นระบบ ความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม โดยครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้โอกาสผู้เรียน 
ได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติฝึก คิด ท า แก้ปัญหา และการศึกษาค้นคว้า สามารถสร้างองค์ความรู้ที่ ได้ 
ด้วยตนเองตามสิ่งที่ชอบและสนใจ มีการวางแผนและออกแบบกิจกรรมเกิดประโยชน์ให้เกิดแก่ผู้เรียน  
เพ่ือให้สามารถเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ  
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๒๙๒ 

 

๔.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน คือ เน้นกระบวนการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และให้ เกิดการมีปฏิสัมพันธ์  (Interaction) 
ระหว่างผู้เรียน ครู โรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

โรงเรียนจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ดังตัวอย่างรูปแบบ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ดังนี้ 
 

การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  กระบวนการเรียนรู้การประหยัดพลังงาน   

 โรงเรียนเห็นความส าคัญ สร้างจิตส านึกและตระหนักในการประหยัดพลังงาน จัดกิจกรรมรณรงค์
และอนุรักษ์พลังงาน ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ในส่วนที่ไม่จ าเป็น  ครูได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
เป็นวิทยากรของกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงพลังงาน และโรงเรียนได้รับรางวัล   
Eco-Footprints Award  

 การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานฐานวิจัย Research School   
      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  มุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง ครูผู้สอนพยายามกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ตระหนักในสิ่งที่เป็นสาระส าคัญ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการสืบ
เสาะหาความรู้ด้วยตนเอง  (Research and knowledge  Formation : IS1)  รูปแบบการจัดการเรียนรู้ใช้
วิธีแบบ 5Es หรือ Inquiry เส้นทางสู่การเป็น Research School  เริ่มจากการพัฒนาทักษะการสังเกต  
น าไปสู่ทักษะ การตั้งค าถาม  การตั้งสมมติฐาน และการออกแบบการทดลอง ตามล าดับ โดยใช้รูปแบบการจัด
กิจกรรมแบบค่ายสืบเสาะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยหลักสูตรได้ก าหนด 
ให้นักเรียนเรียนในรายวิชาการสืบเสาะธรรมชาติทางวิทยาศาสตร์ทั้งในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 เพ่ือกระตุ้น 
ให้นักเรียนได้ฝึกใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ น าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมในภาคเรียนที่ 2    
และพัฒนาไปสู่การท าโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยครูทุกคนท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงงานนักเรียน รวมทั้ง 
มีอาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ในเขตพ้ืนที่ ซึ่งอาจารย์ 
ในแต่ละสาขาวิชาจะมาพบปะนักเรียนในความดูแล และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาผลงาน 
ผลงานที่ได้เป็นการสร้างโครงร่างโครงงานตามความสนใจของนักเรียนหลังจากนั้นครูผู้ดูแลรายวิชาจะเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย เพ่ือท าหน้าที่วิพากษ์โครงร่างโครงงานของนักเรียนและท าการประเมินโครงร่าง
โครงงานต่อไป  โครงร่างโครงงานที่ผ่านการวิพากษ์จะเริ่มท าการทดลองตามที่ได้ออกแบบไว้ ภายใต้ 
การสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์จากครูที่ปรึกษาโครงงานและภายใต้ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ  
และน าเสนอโครงงานโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย  ท าหน้าที่
วิพากษ์โครงงาน  หลังจากนั้นนักเรียนเจ้าของโครงงานจะท าการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
ของผู้ทรงคุณวุฒิก่อนที่จะน าส่งครูผู้สอนรายวิชา และผลงานที่ได้ก็พร้อมที่จะน าเสนอสู่สาธารณชน โดยร่วม
น าเสนอโครงงานในกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  น าเสนอโครงงานร่วมกับนักเรียนในประเทศสิงคโปร์
และญี่ปุ่น โดยมีการจัดในรูปแบบ Science Fair  และร่วมประกวดในระดับนานาชาติเช่นในประเทศเกาหลีใต้ 
ไต้หวัน และมาเลเซีย เป็นต้น  โดยกระบวนการมี  ดังนี้      
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๒๙๓ 
 

 
 

   แผนภูมิแสดงกระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนไปสู่ความเป็น Research School   
นักเรียนได้รับการฝึกทักษะการเรียนรู้สู่การเป็นวิจัย ตามเป้าหมายการเป็นโรงเรียนแห่งการวิจัย 

ที่มผีลงานคุณภาพ มีผลงานเชิงประจักษเ์ป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
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๒๙๔ 

 

จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โครงการค่ายวิชาการการสืบเสาะหาความรู้ ( Inquiry Camp) ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔  โดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบซิป (CIPP Model) ดังนี้     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงกระบวนการเรียนรู้โดยโครงการค่ายวิชาการ  การสืบเสาะหาความรู้  (Inquiry Camp) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หลักการ 
 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 เป้าหมายของโครงการ 
 การเตรียมการภายในโครงการ 

 

ประเมินสภาวะแวดล้อม 
 ( Context Evaluation ) 

 

ประเมินด้านปัจจัย 
( Input Evaluation ) 

 บุคลากร 
 วัสดุอุปกรณ์ 
 เครื่องมือเครื่องใช้ 
  
 การด าเนินโครงการ 
 กิจกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
 การนิเทศติดตามก ากับ 
 การประเมินผล 

 

ประเมินกระบวนการ  
( Process Evaluation ) 

 ผลการด าเนินโครงการ 
 คุณภาพผู้เรียน 

 

 

การประเมินผลผลิต  
( Product Evaluation ) 
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๒๙๕ 
 

รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  
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๒๙๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 กระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ICT โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad     

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
และระดับชั้นอ่ืนๆ ในรูปแบบบูรณาการในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รวมทั้งการเปิดสอนในกิจกรรมชุมนุม 
และการสอนเสริมให้กับนักเรียนที่สนใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ครูผู้สอนใช้สื่อ ICT โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ออกแบบรูปทรงทางคณิตศาสตร์ 

 
 
 

Science Process Skill 
๑.  ทักษะการสังเกต 
๒.  ทักษะการวัด 
๓.  ทักษะการจ าแนกประเภท 
๔.  ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา 
๕.  ทักษะการค านวณ 
๖.  ทักษะการจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล 
๗.  ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 
๘.  ทักษะการพยากรณ์ 
๙.  ทักษะการตั้งสมมติฐาน 
๑๐.  ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 
๑๑.  ทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร 
 ๑๒.  ทักษะการทดลอง 

 ๑๓.  ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
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๒๙๗ 
 

 กระบวนการเรียนรู้พัฒนาทางด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้วยเกมซูโดกุและเกม  A - math 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ด้วยเกมซูโดกุและเกม A – math ในกิจกรรมชุมนุม ให้กับนักเรียนที่สนใจทั้งนักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น และทั้งนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ครูจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทางด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
กิจกรรมชุมนุม เกมซูโดกุและเกม  A – math 

 กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์   
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนในระดับชั้นอ่ืนๆจะใช้สอนใน
บางเนื้อหาที่สามารถสอดแทรกได้ นอกจากนี้ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้เปิดสอนเสริม (กิจกรรม 
C.S.G.) ให้กับนักเรียนที่สนใจ และกลุ่มที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน   เข้าแข่งขันทักษะวิชาการทาง
คณิตศาสตร์ 
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๒๙๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ครูใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ในการจัดการเรียนการสอน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
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๒๙๙ 
 

 กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์   
 โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ โดยฝึกให้นักเรียนได้ท าโครงงานคณิตศาสตร์ที่เปิดโอกาส  
ให้นักเรียนได้ศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ตามความถนัดและความสนใจ ด้วยวิธี  
ทางวิทยาศาสตร์ เป็นการฝึกปฏิบัติงานที่นักเรียนหาข้อสงสัย ตั้งสมมติฐาน ทดลองและสืบสวน แล้วรวบรวม
หาข้อสรุป แล้วจัดท ารายงาน และแสดงผลงานเพ่ือเผยแพร่ความรู้ จากการท าโครงงาน ได้รับค าแนะน า       
ดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ อาจจัดท าในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนก็ได้ 
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๓๐๐ 

 

การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 กระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  จัดการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่พัฒนาทักษะ
กระบวนทางภาษาของนักเรียนจากเจ้าของภาษา ตามความถนัดและความสนใจ ดังนี้  

1.  รายวิชาภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนทางภาษา 4 ด้าน รวมทั้ง
จัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษผ่านโครงการต่างๆ ได้แก่ 1) โครงการ Community Service Program 
AFS Thailand  Participant เพ่ือให้ครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา สังเกตและช่วยสอนภาษาอังกฤษ กิจกรรม 
การเรียนรู้  2) โครงการ APU Student Exchange Nippon Discovery Program (SEND) ซึ่งเป็นการสอนร่วมกัน
ระหว่างครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ  

2. การจัดการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น นอกจากครูผู้สอนชาวไทยแล้วยังได้รับความร่วมมือจาก  Japan 
Foundation ประเทศไทย ได้สนับสนุนมีครูอาสาสมัครช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น (Nihongo Partner Program) 
ระยะเวลา 1 ปี  

3. การจัดการเรียนรู้ภาษาจีน ได้รับการสนับสนุนครูผู้ช่วยสอนภาษาจีนจากมหาวิทยาลัยกุ้ยโจว 
ตามโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับมหาวิทยาลัยการศึกษากุ้ยโจว สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เป็นระยะเวลา 1 ปี 

4. การจัดประสบการณ์ค่ ายภาษาต่างประเทศ Languages Camp บูรณาการทักษะภาษา 
ต่างประเทศ 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น   

5. การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมนักเรียนในการสอบวัดคุณภาพภาษาอังกฤษของนักเรียน  
ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใช้การประเมินจากระบบ Common 
European Framework of Reference for Languages (CEFR) 

 

การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน   
    กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานสังคมศึกษาและโครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เป็นกระบวนการ

เรียนรู้ที่ต้องการปลูกฝังให้ผู้เรียน รักและภูมิใจ เกิดส านึกความเป็นไทยและความเป็นท้องถิ่นของตนเอง 
ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเนื่องจากเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เปิดโอกาส  
ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตนเอง 
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ  มีการวางแผนการท างาน
ร่วมกันอย่างเป็นระบบโดยการศึกษา ส ารวจ รวบรวมความรู้จากแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 
สรุปเป็นองค์ความรู้ที่สมบูรณ์โดยมีครูให้ค าปรึกษาจนสิ้นสุดกระบวนการท าโครงงาน  ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้
ที่ยัง่ยืนพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต  
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๓๐๑ 
 

 กระบวนการเรียนรู้ด้วยกระบวนทัศน์การเรียนรู้ ๕ ขั้นตอน   
กระบวนทัศน์การเรียนรู้ ๕ ขัน้ตอน ได้แก่ ๑) การตั้งค าถาม/สมมติฐาน (Hypothesis Formulation)  

๒) สืบค้นความรู้  (Searching for Information)  ๓) การสรุปองค์ความรู้  (Knowledge Formation)  
๔) สื่อสารและน าเสนอ (Effective Communication) และ ๕) บริการสังคมและจิตสาธารณะ (Public 
Service) ในการจัดการเรียนรู้   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงแสดงกระบวนการเรียนรู้ด้วยกระบวนทัศน์การเรียนรู้ 5 ขั้นตอน 
 กระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์   
     เป็นกระบวนการในการศึกษาค้นคว้าหาข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์  ซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน  

การวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล เพ่ือให้ได้มาอย่างถูกต้องตามข้อเท็จจริงและเป็นประโยชน์   
โดยอาศัยขั้นตอนที่ส าคัญ คือ ก าหนดปัญหา ตั้งสมมุติฐาน รวบรวมหลักฐาน ขั้นประเมินและวิเคราะห์
หลักฐาน และการน าเสนอข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ 

 กระบวนการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)   
      ด้วยการสร้าง Blog Wordpress การน าเครื่องมือออนไลน์ต่างๆมาประกอบการจัดการเรียนรู้ 

ได้แก่ YouTube, SlideShare , Flickr ,Facebook ดังนี้   

กระบวนการเรียนรู้ด้วยกระบวนทัศน์การเรียนรู้ 5 ขั้นตอน 

การตั้งค าถาม/สมมติฐาน (Hypothesis Formulation)   

สืบค้นความรู้ (Searching for Information)   

การสรุปองค์ความรู้ (Knowledge Formation) 

สื่อสารและน าเสนอ (Effective Communication) 

บริการสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service) 
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๓๐๒ 

 

๑) ศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้ จากกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน   
๒) เข้าใช้/จัดการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมเสริมทักษะนอกเวลาเรียนในรายวิชาที่นักเรียน 

สนใจ เพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
๓)  ศึกษา สืบเสาะแสวงหาความรู้ /จัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสื่อสังคม (Social 

Media) ด้วยตนเอง และจากค าแนะน าของครูผู้สอนในรายวิชา  
4)  ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และทักษะในการสืบค้นข้อมูลที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้

ของนักเรียน เช่น จากเว็บไซต์ เอกสาร ต ารา ต่างๆ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ   
๕) น าเสนอภาระงานหรือชิ้นงาน จากการเรียนรู้ด้วยองค์ความรู้ของตนเอง หรือผลงาน 

จากกระบวนการกลุ่ม    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
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๓๐๓ 
 

  กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่พัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางภาษา ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนทางภาษา 
4 ด้าน (ทักษะการฟังการพูด การอ่าน การเขียน) และครอบคลุมสาระ มาตรฐาน และตัวชี้วัดของภาษาไทย 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ รวมทั้งจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทย 
ผ่านโครงการต่างๆ ได้แก่   

1.  โครงการพัฒนาความเป็นอัจฉริยภาพทางด้านภาษาไทย เพ่ือให้นักเรียนที่มีความสามารถ
ทางด้านภาษาไทยเป็นเลิศได้เข้าร่วมเข้าค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านภาษาไทยและให้นักเรียน  
เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  

2. โครงการวันส าคัญของภาษาไทย ได้แก่ วันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งเป็นกิจกรรม 
ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านภาษาไทย มีการจัดการแข่งขันเกี่ยวกับการแต่ง 
ค าประพันธ์ การคัดลายมือ การเขียนสะกดค า การอ่านท านองเสนาะ การเขียนเรียงความ เป็นต้น 

3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติมที่มีครอบคลุม ๕ สาระ ได้แก่ 
สาระที่ ๑ การอ่าน, สาระที่ ๒ การเขียน, สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด, สาระที่ ๔ หลักการ 
ใช้ภาษาไทย, สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม เช่น วิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ๑, วิชาภาษาไทยเพ่ือ
การสื่อสาร ๒, วิชาวรรณวินิจ, วิชาวรรณคดีกับชีวิต, วิชาพัฒนาทักษะทางภาษาไทย, วิชาหลักภาษาไทย  
ในชีวิตประจ าวัน    

4. การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยรายวิชาเพ่ิมเติมกลุ่ม ๒ เช่น วิชาวรรณกรรมท้องถิ่นได้เชิญ
ปราชญ์ชาวบ้านมาบรรยายเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นนักเรียน เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจและเรียนรู้
วัฒนธรรมล้านนา 

5.  การกิจกรรมส่งเสริมเพ่ือส่งเสริมความสามารถทางด้านภาษาไทย เช่น  การน านักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ตามโครงการรักษ์ภาษาไทยของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกปีการศึกษา นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันเขียนสะกดค า, 
รางวัลชนะเลิศการอ่านเอาเรื่องตามแนวทาง Pisa ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นต้น 

6. การจัดกิจกรรมการสอบวัดความสามารถในการอ่าน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกภาคเรียนปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง  
ผลการทดสอบคุณภาพของผู้เรียน ดีและดีมาก 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

 ได้ด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยได้ตระหนักถึงความส าคัญในการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนี้   
 ๑) กิจกรรมค่ายวิชาการ  นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการใช้ชีวิต   
 ๒) กิจกรรมศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ เช่นศูนย์วิจัยจุฬาภรณ์  สัปดาห์วิทยาศาสตร์  

คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี  สังคมศึกษา และประวัติศาสตร์   
๓)  กิจกรรมการฟังบรรยายวิชาการ   
๔)  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม   
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๓๐๔ 

 

๕)  กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ (G.In)   
๖) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (C.S.G)   
๗)  กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการ   
๘)  กิจกรรมการออกก าลังกายและเล่นกีฬา (P.D.)   
๙)  กิจกรรมการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน เพ่ือส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ 

ระบบการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  
๑๐)  กิจกรรมโครงการสวนพฤกษศาสตร์ โดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการศึกษาพรรณไม้และรักษา

สภาพแวดล้อมในโรงเรียน เป็นการสร้างจิตส านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม   
๑๑)  กิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารี   
๑๒)  กิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรม และกิจกรรมอ่ืนๆ 

 

  
 

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ค่ายโอลิมปิก 
 

ขั้นติดตามประเมินผล 
ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และรายงานผล ดังนี้ 

    ๑. ครูบันทึกผลหลังการสอน และแบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน หลังจากการจัดการเรียนรู้ 
    ๒. ครูประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยตามตัวชี้วัดการเรียนรู้ และวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ ให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะโดยใช้เครื่องมือวัดและประเมินผล     
ที่หลากหลาย เช่น แบบทดสอบการวัดผลประเมินผล ชิ้นงานรวบยอด ฯลฯ 

๓. ครูตรวจสอบการจดบันทึกความรู้ ข้อคิด และความเห็นของนักเรียนในการเรียนรู้ 
๔. ครูสรุปผลการประเมินทุกด้าน ลงในแบบบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ และครูวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้

จากการวัดผลประเมินผลหาวิธีการด าเนินการแก้ไขปัญหา เช่น การเรียนซ่อมเสริมในช่วงเวลา ๑๘.๐๐ – 
๒๐.๐๐ น. อันน าไปสู่การวิจัยในชั้นเรียน 

6. รายงานผลการจัดการเรียนการสอนผ่านกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
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๓๐๕ 
 

ขั้นปรับปรุงพัฒนา 
1.  ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ด าเนินการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วม 

(Professional Learning Community-PLC) ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
2.  น าผลการประเมินการจัดการเรียนรู้ไปปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดท าสื่อ/นวัตกรรม

การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ และการวางแผนการวิจัยในชั้นเรียนในปีการศึกษาต่อไป 
 

ผลงาน/ผลการด าเนินงาน 
1.  ครูมีการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วม 

(Professional Learning Community-PLC) ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ น าไปสู่การปรับปรุงการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ 

2. ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะกระบวนการ การเรียนรู้แบบปฏิบัติ (Active Learning) 
และการพัฒนานักเรียนตามทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการที่ออกแบบไว้อย่างครบถ้วน
สอดคล้องกับธรรมชาติของวิชาการและมปีระสิทธิภาพ ในปี พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
ภาคผนวก  อกสารหลักฐานอ้างอิง รายงานการประเมินตนเองรายบุคคล ของคณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
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๓๐๖ 

 

 
 
 
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยสร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
   
 

 ร้อยละ 95 ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้ง 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

ภาคผนวก  ตารางวิเคราะห์หลักฐาน/ร่องรอยที่สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย       
              ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  
 

เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียน ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีมาตรฐาน
การศึกษาโดยเน้นการใช้เทคโนโลยี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย โดยการสนับสนุน
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สมาคมผู้ปกครองและครู ผู้ปกครองนักเรียนทุกคน ซึ่งเห็น
ความส าคัญของการจัดการศึกษาที่เน้นเทคโนโลยี จึงได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ โรงเรียนจึงได้ด าเนินการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและผู้เรียน สามารถใช้และผลิต พัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ โดยมีการ
ส่งเสริมและมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดหา และผลิตสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้กับผู้ปกครองของนักเรียน 
โดยมีการประชุมผู้ปกครองและแจ้งวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การจัดซื้อ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ ในการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน
ให้กับนักเรียน และได้ปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 
 
วิธีด าเนินการ 
 

ขั้นวางแผน 
๑. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสื่อและแหล่งเรียนรู้ เพ่ือน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและ

สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนรู้ตามธรรมชาติวิชา และเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน 
๒. คณะกรรมการบริหารงานวิชาการประชุมวางแผนในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูเข้าร่วม 

การพัฒนาและอบรมการจัดท าสื่อ  และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  และสอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้  
กิจกรรมการเรียนรู้ตามธรรมชาติวิชา  และเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน 

๓. แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายอบรมการจัดท าการใช้สื่อ  และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและสอดคล้อง
กับเป้าหมายการเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนรู้ตามธรรมชาติวิชา  และเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนเพ่ือให้ครู
ทุกคนได้เข้าร่วมการอบรม 

 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
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๓๐๗ 
 

ขั้นด าเนินการ 
๑. ประชุมคณะครูเพ่ือชี้แจงแนวทางในการน าสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายไปใช้ในกิจกรรม 

การเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ตามธรรมชาติวิชาและเน้น  
การมีส่วนร่วมของนักเรียน   

๒. กลุ่มงานอาคารสถานที่ และกลุ่มงานเทคโนโลยี ร่วมกันปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
การจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ ในการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียน
การสอนให้กับนักเรียน และได้ปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

๒.๑  ปรับปรุงระบบเครือข่ายของโรงเรียนทั้งระบบให้สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ครอบคลุม 
ทั้งโรงเรียนและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.๒  จัดหาคอมพิวเตอร์ให้มีในห้องปฏิบัติการอย่างเพียงพอ 
๒.๓  จัดหาเครื่อง Projector ในการเรียนการสอนครบทุกห้องเรียน 
๒.๔  จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับครูใช้ในการเรียนการสอน 
๒.๕  จัดหาเครื่องพิมพ์ส าหรับนักเรียน 
๒.๖  พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
๒.๗  พัฒนาห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 
๒.๘  จัดหาสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนที่หลากหลาย 

๓. ครูออกแบบและจัดท าสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน           
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ตามธรรมชาติวิชาและเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน 

๔. ครูวางแผนการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ ตามธรรมชาติวิชาและเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน 

๕. ครูน าสื่อและแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน        
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ตามธรรมชาติวิชาและเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน 

 

ขั้นติดตามประเมินผล 
๑. ประเมินผลการใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและสอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้   

กิจกรรมการเรียนรู้ตามธรรมชาติวิชาและเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน จากการบันทึกหลังแผนการจัด 
การเรียนรู้ของครู จากแบบสรุปผลการใช้สื่อฯ ของฝ่ายวิชาการ 

๒. ครูสรุปผลการใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและสอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้   
กิจกรรมการเรียนรู้ตามธรรมชาติวิชาและเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

 

ขั้นปรับปรุงพัฒนา 
น าผลสรุปการใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและสอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้  กิจกรรม

การเรียนรู้ตามธรรมชาติวิชา และเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน ไปปรับปรุงพัฒนา จัดท า ออกแบบ สรรหา  
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๓๐๘ 

 

คัดเลือก สื่อและแหล่งเรียนรู้ เพ่ือน าไปจัดการเรียนรู้ให้เกิดบรรลุตามมาตรฐานตัวชี้วัด สมรรถนะส าคัญ     
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในปีการศึกษาต่อไป 

 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ครูใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และสอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้
ตามธรรมชาติวิชา และเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนในปี พ.ศ. 2562  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐     

 
 

ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 
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๓๐๙ 
 

 

ห้องปฏิบัติการเคมี 

 
 

ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 
 

 
 

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
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๓๑๐ 

 

 
 

ห้องสมุด 
 
 

 
 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
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๓๑๑ 
 

ตารางแสดง ตัวอย่างสื่อการเรียนรู้ผ่านเว็ปไซต์ของครูผู้สอน 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชื่อ website ของท่าน 
๑ นายเอกลักษณ์ อุตะมะแก้ว คณิตศาสตร์ http://kruekkaluck.wordpress.com 
๒ นางละอองพรรณ์ เกษรสุวรรณ์ คณิตศาสตร์ http://kasonsuwan.wordpress.com 
๓ นายแมนรักษ์  เปรมทอง คณิตศาสตร์ http://manrak.wordpress.com/ 
๔ นายปรีชา  หยีดน้อย คณิตศาสตร์ http://chaichumphon.wordpress.com/ 
๕ น.ส.มินษนา ภัคกิตติโสภณ คณิตศาสตร์ http://kruminsana.wordpress.com/ 

๖ นางประภัสสร  ทับทอง คณิตศาสตร์ kruprapatsorn.wordpress.com 

๗ นางพัชรินทร์  บุญยืน คณิตศาสตร์ krupatcharin.wordpress.com 
๘ นายบุญเลิศ จรัส คณิตศาสตร์ http://kruboonlerd.wordpress.com/ 
๙ นางอ้อยใจ  ทิพย์เนตร วิทยาศาสตร์ https://kruaoipcccr.wordpress.com/ 

๑๐ น.ส.นารีรัตน์ พิริยะพันธุ์สกุล วิทยาศาสตร์ krooree.wordpress.com 

๑๑ นางคุณากร  จิตตางกูร วิทยาศาสตร์ kunakorn๒chittangura.wordpress.com 
๑๒ นางยุวดี  แสนทรงสิริ วิทยาศาสตร์ http://yuwadeepcccr.wordpress.com 
๑๓ นางสาวสุณัฐชา โนจิตร วิทยาศาสตร์ https://physicsunutcha.wordpress.com 

๑๔ น.ส.สวุรรณา ทะเย็น วิทยาศาสตร์ http://krutanchem.wordpress.com/ 
๑๕ นางยุวดี  แสนทรงสิริ วิทยาศาสตร์ https://physicsunutcha.wordpress.com 

๑๖ นางพัชราภรณ์ คุณาธรภักดี ภาษาต่างประเทศ https://patcharaporn๙.wordpress.com 
๑๗ นางหทัยรัตน์ อินทร์จันทร์ ภาษาต่างประเทศ http://wordpress.com/#!/my-blogs/ 
๑๘ นางสร้อยทิพย์  แก้วหน่อ ภาษาต่างประเทศ http://krusoithip.wordpress.com/ 
๑๙ น.ส.นวลสวาท จอมใจ ภาษาต่างประเทศ http://krunuansawart.wordpress.com/ 
๒๐ น.ส.สุกัญญา โชติวรรณพร การงานอาชีพฯ www.kasetpcc.wordpress.com 
๒๑ น.ส.พัชรี  คงพันธ์ การงานอาชีพฯ krugolffy.wordpress.com/ 
๒๒ น.ส.พัชรี  คงพันธ์ การงานอาชีพฯ เรียนรู้กับครูพัชรี  คงพันธ์ 
๒๓ นายณัฐชนน  ศรีเมือง การงานอาชีพฯ http://krunonpcccr.wordpress.com 
๒๔ นางสุนีย์  ยามี การงานอาชีพฯ https://padlet.com/sunee_sy 
๒๕ นายชวลิต  ธิจันดา การงานอาชีพฯ https://sabadae.wordpress.com/author/ 
๒๖ นางมนัสชก ตามวงค์ การงานอาชีพฯ http://krunok๑.pcccr.ac.th/ 

๒๗ น.ส.พพรรธน์  มณีรัตน์ สุขศึกษาและพลศึกษา Kru.papat๘๘๘.wordpress.com 
๒๘ นายวิสิทธิ์บุญ ยุรี สุขศึกษาและพลศึกษา http://wichsitb.wordpress.com/ 

http://yuwadeepcccr.wordpress.com/
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๓๑๒ 

 

ล าดับ ชื่อ - สกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชื่อ website ของท่าน 
๒๙ นายสุรยุทธ ช านาญยา สุขศึกษาและพลศึกษา park๔๐๒๘ 

๓๐ นางนันทวรรณ  สามค า ภาษาไทย http://krununtable.wordpress.com 
๓๑ นางบัวตูม  ออนตะไคร้ ภาษาไทย http://krubuatoom.wordpress.com 
๓๒ นางธัญชิตา  รัตนาธรรม ภาษาไทย tookata.wordpress.com 
๓๓ นางณัฐนันท์  ไพรัตน์ ภาษาไทย dangges.wordpress.com 
๓๔ นายอุดม   นามวงค์ สังคมศึกษา  ศาสนาฯ udom.wordpress.com 
๓๕ นายจุลดิษฐ    วีรศิลป์ สังคมศึกษา ศาสนา ฯ http://krujulpcccr.wordpress.com/ 
๓๖ นางบุษบา  ปัดภัย สังคมศึกษา ศาสนา ฯ http://krunimsocial.wordpress.com/ 
๓๗ นายชัยนันท์  จินะพรม สังคมศึกษา ศาสนา ฯ http://chaiyanann.wordpress.com 
๓๘ นางสายพิณ  วงษารัตน์ สังคมศึกษา ศาสนา ฯ https://smedukrusaipin.wordpress.com/ 
๓๙ นายวิรัตน์ แก้วเป็ง สังคมศึกษา ศาสนา ฯ https://viratt.wordpress.com/ 
๔๐ นายบรรจง  อาทิตย์สาม สังคมศึกษา ศาสนา ฯ https://bunnjong.wordpress.com/ 
๔๑ นางมยุรี  มูลสวัสดิ์ สังคมศึกษา ศาสนา ฯ https://mauuree.wordpress.com/ 
๔๒ นายประชา  วงศ์สีดา สังคมศึกษา ศาสนา ฯ https://krupracha.wordpress.com/ 
๔๓ นายวราวุธ  ใสวรรณ์ ศิลปศึกษา http://varavutpcccr.wordpress.com/ 
๔๔ นางสายสมร  ใจสืบ แนะแนว saisamon.wordpass.com 

 

 
 

ตัวอย่างสื่อการเรียนรู้ผ่านเว็ปไซต์ของครูผู้สอน 
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๓๑๓ 
 

 สื่อการเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 

 
 

แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ 
 

 
 

แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ไทย 
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๓๑๔ 

 

 
 

พ่อครูมานิตย์ เจริญเกษมทรัพย์  วิทยากรท้องถิ่นสอนตีกลองสะบัดชัยกับมิงกลา  
 

 
 

พ่อหนานส าราญ สิงห์หัน วิทยากรท้องถิ่นให้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง การเรียกขวัญ  
ในรายวิชาเพิ่มเติม กลุ่ม ๒ วิชาวรรณกรรมท้องถิ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
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๓๑๕ 
 

 
 

กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
 
 

 
 

กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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๓๑๖ 

 

 

 

 มีตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการ
วัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และ 
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 

 ร้อยละ 95 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 
ภาคผนวก  ตารางวิเคราะห์หลักฐาน/ร่องรอยที่สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย       
              ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  
 
 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย พัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผล 
การเรียนเพ่ือให้เกิดคุณภาพและมีความหลากหลาย สามารถใช้วัดผลประเมินผลผู้เรียนได้ครอบคลุมทุกด้าน  
มีการก าหนดเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรายวิชา เป็นรายภาค/รายปี มีระบบการรายงานผลการเรียน      
ของผู้เรียนแก่ผู้ปกครองและชุมชนอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ มีการน าผลการเรียนไปพัฒนาการเรียน
การสอนและพัฒนาหลักสูตร โดยกลุ่มบริหารวิชาการได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูทุกกลุ่มสาระมีส่วนร่วม        
ในการวางแผนการวัดผลและประเมินผล โดยจัดให้มีการวางแผนการวัดและประเมินผลที่สอดคล้อง            
กับสาระการเรียนรู้ จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการและทบทวนอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ มีการก าหนด
เครื่องมือวัดและประเมินที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เป็นการประเมินผลตามสภาพที่แท้จริง และ
ให้ครูผู้สอนบรรจุกรอบการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงลงในแผนการจัดการเรียนรู้ในทุกรายวิชา          
ที่รับผิดชอบสอน และสร้างความตระหนักให้ครูผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทางที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

 ระบบการวัดและประเมินผล 
 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้ พัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผล   
การเรียนเพ่ือให้เกิดคุณภาพและมีความหลากหลายสามารถใช้วัดผลประเมินผลผู้เรียนได้ครอบคลุมทุกด้าน             
มีการก าหนดเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรายวิชา เป็นรายภาค/รายปี มีระบบการรายงานผลการเรียน             
ของผู้เรียน แก่ผู้ปกครองและชุมชนที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพและได้น าผลการเรียนไปพัฒนาการเรียน           
การสอนและพัฒนาหลักสูตร โดยมีการด าเนิน  ดังนี้ 

 
 

ค่าเป้าหมาย 
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๓๑๗ 
 

 การสร้างและพัฒนาแนวทาง/กระบวนการประเมินผลเพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
นักเรียนที่ถูกต้องครบถ้วน 

วิธีด าเนินการ 
ขั้นวางแผน 
ศึกษาระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน           

พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคระดับ      
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. ๒๕๖๐ และแต่งตั้งคณะกรรมการงานวัดผลเพ่ือสร้างและพัฒนา
แนวทางหรือกระบวนการประเมินผล เพ่ือให้ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับนักเรียนได้ถูกต้องครบถ้วน 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้ก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผล     
การเรียนรู้ในระดับชั้นเรียนที่น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพบนพ้ืนฐานของความแตกต่างระหว่าง
บุคคล โดยได้ร่วมกันกับกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อีก ๑๒ โรงเรียน เพ่ือออกแบบ     
และพัฒนาข้อสอบ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้ามาร่วมด้วย ได้แก่ 

 ๑. มีการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าและปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียนร่วมกับกลุ่มโรงเรียนวิทยา
ศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพ่ือก าหนดและพัฒนากระบวนการประเมินผล 
 ๒. มีการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนฉบับย่อ ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ        
ราชวิทยาลัย เพ่ือก าหนดเครื่องมือและแนวทางกระบวนการประเมินผล 
 ๓. มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ คัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบกลางภาค และปลายภาค และใช้ข้อสอบ
ร่วมกันทั้ง ๑๒ โรงเรียน เพื่อให้กระบวนการประเมินผลเป็นไปในแนวทางเดียวกันและมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 
 

ขั้นด าเนินการ 
1. จัดท าและปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียนร่วมกับกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

เพ่ือก าหนดและพัฒนากระบวนการประเมินผล 
2. จัดท าแผนฉบับย่อ ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพ่ือก าหนดเครื่องมือ

และแนวทางกระบวนการประเมินผล ให้สอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์รายวิชา 
3. ครูประจ าวิชาน าแผนฉบับย่อมาด าเนินการวางแผนการวัดและประเมินผลอย่างละเอียด 

 

ขั้นติดตามประเมินผล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ก ากับติดตาม การด าเนินงานตามปฏิทิน/กิจกรรมเพ่ือสร้างแนวทาง

กระบวนการประเมินผล เช่น การเก็บคะแนนระหว่างภาค การจัดสอบกลางภาค การจัดสอบปลายภาค       
การสอบแก้ตัวครั้งที่ ๑ และ ๒ การประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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๓๑๘ 

 

ผลงาน/ผลการด าเนินการ 
๑. ครูมีความรู้และความเข้าใจระเบียบการวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  

ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) หลักสูตรโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) หลักสูตรโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. ๒๕๖๐ ปีการศึกษา 2562  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐   

๒. ด าเนินกิจกรรมประชุม สัมมนา เพ่ือสร้างและพัฒนาแนวทางหรือกระบวนการประเมินผล      
เพ่ือเก็บข้อมลูสารสนเทศเก่ียวกับนักเรียนได้ถูกต้องครบถ้วน ปีการศึกษา 2562 คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

๓. ครูมีข้ันตอนในการสร้างและพัฒนาแนวทางหรือกระบวนการประเมินผลเพ่ือเก็บข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับนักเรียน ปีการศึกษา 2562  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ า 

๔. ครูมีโครงสร้างส าหรับการสร้างและพัฒนาแนวทางหรือกระบวนการประเมินผลเพ่ือเก็บข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียนปีการศึกษา 2562  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าและปรับปรุง
หลักสูตรของโรงเรียนร่วมกับกลุ่มโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  
เพ่ือก าหนดและพัฒนากระบวนการ
ประเมินผล 
 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าและปรับปรุง
หลักสูตรของโรงเรียนร่วมกับ 
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย เพ่ือก าหนดและพัฒนากระบวนการ
ประเมินผล 
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๓๑๙ 
 

 โรงเรียนมีระเบียบการวัดและประเมินผลที่มีครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ร่วมจัดท าสอดคล้องกับสิ่งท่ีต้องการวัดและประเมิน 

 
ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาเป็นกรอบภาระงานและแนวปฏิบัติ

ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ซึ่งจะต้องเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ เป็นกระบวนการเดียวกัน                   
สาระของระเบียบดังกล่าวก าหนดบนพ้ืนฐานของนโยบายด้านการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักวิชา หลักเกณฑ์การวัด   
และประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กฎระเบียบ        
ที่เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติที่สถานศึกษาก าหนดเพ่ิมเติม อันจะสะท้อนคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน                   
ของสถานศึกษาที่จะช่วยสร้างความมั่นใจในกระบวนการด าเนินงานและสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม                   
ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษาหลั กสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ก าหนดว่า การวัดและประเมินผลการเรียนรู้               
เป็นกระบวนการพัฒนาปรับปรุงการเรียนรู้ของผู้เรียน และตัดสินว่าผู้เรียนมีความรู้ ทักษะความสามารถ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ อันเป็นผลมาจากการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดในระดับ
ใด สามารถท่ีจะได้รับการเลื่อนชั้นหรือจบการศึกษาได้หรือไม่  

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา จึงต้องจัดท า
ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติที่เป็นข้อก าหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
วิธีด าเนินการ 

ขั้นวางแผน 
ประชุมครู นักเรียน ผู้ปกครอง อนุกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     

วางแผนการจัดท าระเบียบการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๗) หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๘) หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. ๒๕๖2  

ขั้นด าเนินการ 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าระเบียบระเบียบการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ .ศ. ๒๕๕๑ และตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคระดับชั้นมัธยมศึกษา       
ตอนปลาย พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. ๒๕๖2 

๒. จัดท าระเบียบการวัดและประเมินผล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 



รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

 

๓๒๐ 

 

๓. ขออนุมัติการใช้ระเบียบการวัดและประเมินผล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย          
จากผู้อ านวยการโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย 

๔. ประกาศการใช้ระเบียบการวัดและประเมินผล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
 

ขั้นติดตามประเมินผล 
ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงรายอนุมัติการใช้ระเบียบการวัดและประเมินผล 

 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
 ประเมินระเบียบการวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคตามแนวทาง
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย โดยมีการ
ประชุมอนุกรรมการวิชาการเพ่ือเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการน ามาใช้ในการปรับปรุงระเบียบ      
การวัดและประเมินผลของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
ผลงาน/ผลการด าเนินการ 

๑. ครู นักเรียน ผู้ปกครอง อนุกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีส่วน
เกี่ยวข้องในการร่วมจัดท าระเบียบการวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  ขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคระดับ     
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐   

๒. โรงเรียนมีระเบียบการวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        
พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคระดับ    
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการประเมินผล
การเรียนรู้ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาคตามแนวทางของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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๓๒๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมผู้ปกครองชี้แจงความรู้เกี่ยวกับระเบียบการประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค ตามแนวทางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

 

 
ครูวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีคุณภาพ เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน 
ผู้ปกครอง เพื่อใช้พัฒนาการเรียนรู้ การตัดสินผลการเรียนรู้เป็นไปตามระเบียบของสถานศึกษา 

 
วิธีด าเนินการ 

ขั้นวางแผน 
๑.   ครูศึกษาเกณฑ์การวัดผลประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายมีคุณภาพตามเป้าหมายการเรียนรู้   

ครอบคลุมทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด  
จุดเน้นของหลักสูตร และความต้องการจ าเป็นของนักเรียน ผู้ปกครองและสอดคล้องกับเป้าหมายและจุดเน้น
ที่สถานศึกษาก าหนด 

๒.   ครูสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลโดยใช้เทคนิคการประเมินที่หลากหลาย โดยค านึงถึง
คุณภาพตามเป้าหมายการเรียนรู้ ครอบคลุมทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด จุดเน้นของหลักสูตรและความต้องการจ าเป็นของนักเรี ยน ผู้ปกครอง และ
สอดคล้องกับเป้าหมายและจุดเน้นที่สถานศึกษาก าหนด 

ขั้นด าเนินการ 
           1. ครูวัดและประเมินผลผู้เรียนครอบคลุมทั้งด้านความรู้  ทักษะกระบวนการสมรรถนะส าคัญ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้แบบประเมินการเรียนรู้เพ่ือวัดและประเมินผล    
ที่สอดคล้องกับความเหมาะสมของธรรมชาติของแต่ละวิชา ความต้องการ ความพึงพอใจ และความคาดหวัง
ของผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สมาคมครูและผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน     
โดยค านึงถึงการประเมินผลตามสภาพจริง ดังนี้ 
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๓๒๒ 

 

 1) งานที่น ามาประเมินเป็นงานที่มีความหมาย เป็นงานที่ผู้เรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้  
 2) วิธีการประเมินควรประเมินรอบด้านให้ครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะ และกระบวนการ  
 3) การประเมินผลมีการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา จนได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ                  
 4)  การประเมินผลเน้นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดระดับสูง  
 5) การประเมินผลเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ทางบวก  
 6) มีการก าหนดผลงานและมาตรฐานชัดเจน  
 7) การประเมินเน้นการให้ผู้เรียนได้คิด สะท้อนความรู้สึกเก่ียวกับตนเอง  
 8) การประเมินเน้นการก าหนดปัญหาที่สามารถถ่ายโยงไปสู่ชีวิตประจ าวัน  
 9) การประเมินกระท าอย่างต่อเนื่อง  
 10) งานที่ประเมินเป็นงานที่ใช้ความรู้ความสามารถและทักษะในเชิงบูรณาการความรู้ 
            2. กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มีการก าหนดรูปแบบของการวัดและประเมิน 
โดยก าหนดให้มีสัดส่วนของข้อสอบ ดังนี้ คือข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ ร้อยละ 80 และอัตนัยแบบบรรยาย 
ร้อยละ 20 โดยเน้นให้นักเรียนทักษะคิดวิเคราะห์ และก าหนดให้มีรูปแบบข้อสอบสอดคล้องกับข้อสอบ 
ตามแนวทางวัดผลของ OECD ทั้งนี้มีการด าเนินงาน ดังนี้ 

๑) ท าการประเมินผลโดยการประเมินผลตามสภาพจริง  
๒) มีการบันทึกหลังการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
๓) น าผลที่บันทึกหลังกิจกรรมการเรียนการสอนมาเป็นหัวข้อในการหาวิธีการแก้ปัญหา 
๔) สร้างเครื่องมือให้สอดคล้องกับปัญหา 
๕) สรุปและรายงานผลการด าเนินการแก้ปัญหาต่อฝ่ายบริหารเมื่อสิ้นภาคเรียน 

3. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
เพ่ือรับทราบผลการเรียนของนักเรียน เพ่ือการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพฤติกรรมการเรียนการสอน และ
การพัฒนาศักยภาพแบบมีส่วนร่วม 

 

ขั้นติดตามประเมินผล 
๑. ตรวจสอบการจดบันทึกความรู้ ข้อคิด และความเห็นของนักเรียนในการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการประเมิน 

การเรียนรู้ของนักเรียนและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๒. ครูสรุปผลการประเมินทุกด้าน ลงในแบบบันทึกผลการจัดการเรียนรู้โดยจ าแนกให้เห็นชัด          

ว่าแต่ละด้านมีผู้ผ่านเกณฑ์กี่คน ไม่ผ่านกี่คน และครูมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวัดผลประเมินผล         
ถึงสาเหตุที่นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ และหาวิธีการด าเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละครั้ง ผู้เรียนที่มีความพร้อม 
ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด ผู้สอนได้รีบด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้มีความพร้อมดีข้ึนก่อน โดยจัดกิจกรรมลักษณะ
ค่ายปรับพื้นฐานทางวิชาการ จึงด าเนินการจัดการเรียนรู้ ในระดับชั้นที่จะท าการสอน รวมทั้งจัดให้มีคาบเรียน
ในช่วงเวลา ๑๘.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น. ส าหรับซ่อมนักเรียนที่เรียนอ่อนและเสริมส าหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูง
ตามความต้องการของผู้เรียน 
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๓๒๓ 
 

ขั้นปรับปรุงพัฒนา 
1. ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ด าเนินการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเ ห็นแบบมีส่วนร่วม 

(Professional Learning Community-PLC) ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
2.  น าผลการประเมินการจัดการเรียนรู้ไปปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ การประเมินการจัดการ

เรียนรู้ การจัดท าสื่อ/นวัตกรรมการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพ และการวางแผนการวิจัยในชั้นเรียนในปี
การศึกษาต่อไป 

 
ผลงาน/ผลการด าเนินการ 

1.  ครูมีการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วม 
(Professional Learning Community-PLC) ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ น าไปสู่การปรับปรุงการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ 

2.  ครูวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีคุณภาพ เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน 
ผู้ปกครอง  เพ่ือใช้พัฒนาการเรียนรู้และตัดสินผลการเรียนรู้ เป็นไปตามระเบียบของสถานศึกษา นักเรียน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาคในปีการศึกษา 2562  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การประเมนิผลการท างานที่มอบหมายของนักเรีย 
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๓๒๔ 

 

 
 

การประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการน าเสนอผลงาน   การประเมินผลการเรียนรู้โดยการทดลองปฏิบัติจริง 
 

  
 

แฟ้มสะสมผลงานนักเรียนรายบุคคล              ผลงานนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
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๓๒๕ 
 

 การน าผลการประเมินไปใช้ 
 

 
ครูวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินของนักเรียนเป็นรายคนและวิเคราะห์เป็นรายกลุ่มเป้าหมาย
แสดงแนวโน้มพัฒนาการของนักเรียน 

 

วิธีการด าเนินการ 
 ขั้นวางแผน 
 1. งานทะเบียนวัดผล สรุปผลการเรียน และจดักลุ่มนักเรียนส าหรับปีการศึกษาใหม่ ในระดับ ม.ต้น 
ผลการเรียนคณิตศาสตร์ 1-24 ล าดับแรกเรียนในห้อง 1 ในภาคเรียนถัดไป ผลการเรียนวิทยาศาสตร์ 1-24 
ในล าดับถัดมาเรียนห้อง 2 ในระดับ ม.ปลาย ผลการเรียน คณิตศาสตร์และฟิสิกส์ดีเด่น 1-24 ล าดับแรก
เรียนในห้อง 1 เคมีและชีววิทยาดีเด่น 1-24 ล าดับถัดมาเรียนในห้อง 2 ส่วนห้องเรียนถัดมาทั้งสองระดับ ใช้
วิธีเรียงเกรดเฉลี่ยและเกรดเฉลี่ยสะสมแล้วคละทั้งระดับ 
 2. ครูผู้สอนรับผลการประเมินรายวิชาจากงานวิชาการ เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินนักเรียน
เป็นรายบุคคล 
 

 ขั้นด าเนินการ 
 1. แต่ละวิชาครูผู้สอนจัดกลุ่มนักเรียนตามศักยภาพ โดยแบ่งเป็นกลุ่มเก่ง (ระดับผลการเรียน 3-4) 
กลุ่มปานกลาง (ระดับผลการเรียน 2-2.5) และกลุ่มอ่อน (ระดับผลการเรียน 0-1.5) 
 2. ครูวิเคราะห์และออกแบบการประเมิน ก าหนดการวัดและประเมินผลเน้นสอดคล้องตาม
ศักยภาพขอผู้เรียน โดยแบ่งเป็นกลุ่มเก่ง ปานกลาง อ่อน ดังนี้ 

2.1  กลุ่มเก่ง และกลุ่มปานกลาง ใช้กิจกรรมในการพัฒนา เช่น 
1) ค่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
2) ค่ายกิจกรรมภาษาอังกฤษ (English Camp) 
3) ค่ายสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry) 
4) ค่ายทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
5) ค่ายคณิตศาสตร์ The Geometer’s sketchpad (GSP) 
6) ค่าย สอวน. คณิตศาสตร์/ค่าย สอวน. ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ดาราศาสตร์ แยกตาม

ความสามารถ 
7) ค่ายหัวแหลม 
8) ค่ายปรับสภาพนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 
9) ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
10) การจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ตามศักยภาพและความสนใจ 
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๓๒๖ 

 

11) สนับสนุนการสมัครร่วมค่ายส่งเสริมฯ ตามมหาวิทยาลัย 
11) สนับสนุนการเข้าสอบแข่งขันตามโอกาสต่าง ๆ 
12) การสอนเสริมโดยบุคคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษา ในช่วงกิจกรรม C.S.G. 

(18.00 น. - 20.00 น.) และ G.In. (เสาร์-อาทิตย์ 08.00 น. - 16.00 น.) 
 2.2  กลุ่มอ่อน ใช้กิจกรรมในการพัฒนา เช่น 

1) กิจกรรมสอนซ่อมเสริมนอกเวลาเรียน C.S.G.(18.00 น.-20.00 น.) โดยสามารถ 
จัดได้ท้ัง ครูผู้สอนนัดนักเรียน หรือ นักเรียนจับกลุ่มนัดสอนเสริม 

2) ค่ายวิชาการ 
3) สื่อออนไลน์ต่างๆ ทั้ง line  facebook 

นอกจากนั้นแล้วยังมีรายวิชาเพ่ิมเติมกลุ่ม ๒ ที่นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและสนใจ 
 

ขั้นติดตามประเมินผล 
1. นิเทศและก ากับติดตามโดยหัวหน้ากลุ่มสาระ ครูผู้มีวิทยฐานะสูงกว่า ฝ่ายวิชาการ และฝ่าย

บริหาร รวมทั้งจัดสรุปประเมินผลในทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ 
2. จัดการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมและบันทึกผลอย่างเป็นระบบพร้อมทั้ง

เสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง 
 

 ขั้นปรับปรุงพัฒนา 
 1. ครูบันทึกผลการจัดการเรียนรู้  รายงานผลการเพ่ิมพูนศักยภาพนักเรียนกลุ่มเก่งและพัฒนา
นักเรียนกลุ่มอ่อน พร้อมทั้งจัดท าค่าเฉลี่ยร้อยละเปรียบเทียบก่อนเรียนหลังเรียนให้มีการพัฒนาขึ้นและ 
วางแผนการพัฒนาครั้งต่อไปอย่างเป็นระบบ 
 

ผลงาน/ผลการด าเนินงาน 
ผลงานด าเนินงานปีการศึกษา 2562 

  1. ครูผู้สอนวิเคราะห์ผลการเรียนนักเรียนโดยแบ่งตามศักยภาพ เก่ง ปานกลาง อ่อน คิดเป็นร้อยละ 100 
  2. ครูจัดกลุ่มนักเรียนตามศักยภาพผลการเรียน เก่ง ปานกลาง อ่อน โดยจัดท าแนวโน้มตามสารสนเทศ 

ที่งานวัดประเมินผลรายงาน 
  3. ครูก าหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลอย่างชัดเจนตามแผนฉบับย่อ 
 4. ครูมีเทคนิคกระบวนการพัฒนานักเรียนกลุ่มอ่อนให้มีการปรับปรุงแก้ไขและส่งเสริมนักเรียนกลุ่ม
เก่งและปานกลางให้เป็นเลิศยิ่งขึ้น โดยทั้งหมดเกิดขึ้นตามศักยภาพของผู้เรียนที่จะเป็นไปได้ 
  5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 มีแนวโน้มดีขึ้น 
 6. หัวหน้ากลุ่มสาระ/ครูผู้สอนในรายวิชาเดียวกันในแต่ละระดับ นิเทศ ก ากับติดตาม ประเมินผลการ
จดักิจกรรมพัฒนานักเรียนกลุ่มอ่อนและเพ่ิมพูนศักยภาพนักเรียนกลุ่มเก่ง 

  7. ครูจัดการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมและบันทึกผล  
อย่างเป็นระบบ ปีการศึกษา 2562คิดเป็นร้อยละ 100  
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๓๒๗ 
 

 
ครูน าผลการวิเคราะห์ไปปรับแผนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นรู ปธรรมผลสัมฤทธิ์ 
ของนักเรียนเพิ่มขึ้น เกิดนวัตกรรมการเรียนการสอน เช่น เทคนิคการสอน รูปแบบ 
การสอนซ่อมเสริม สื่อการเรียนรู้ วิธีการประเมินแนวใหม่ที่ครูค้นพบ 

 
วิธีการด าเนินการ 
 

 ขั้นวางแผน 
1. ครูน าผลการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลมาจัดกลุ่ม เก่ง ปานกลาง อ่อน 

 ๒. ครูวางแผนการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 
 

ขั้นด าเนินการ 
 1. ครูออกแบบหน่วยการเรียนให้สอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียน เช่น กลุ่มเก่ง มีการส่งเสริม 
ให้ไปค่ายความเป็นเลิศ สอบแข่งขันเพ่ือกระตุ้นท้าทาย โดยจัดฝึกซ้อมหรือเรียนเสริมนอกเวลา เช่น เรียน
เสริมวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้น ม.4 กลุ่มเป็นเลิศในช่วงเวลาเรียนนอกเหนือปกติ กลุ่มปานกลางสนับสนุน
แหล่งค้นคว้า ท าแบบส ารวจความต้องการหนังสือในห้องสมุด เป็นต้น กลุ่มอ่อน จัดเรียนเสริมช่วง C.S.G. 
(18.00 น.-20.00 น.) โดยครูผู้สอนประจ าวิชา หรือเพ่ือนสอนเพ่ือนโดยมีครูผู้สอนดูแลก ากับติดตาม เป็นต้น 

  2. ครูจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนตามศักยภาพโดยมีเทคนิควิธีการสอนต่างๆที่หลากหลาย  เช่น 
โครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี การสอนแบบ IS การสอนแบบ Active Learning การสอน
แบบสืบเสาะความรู้ 5E การสอนแบบ STEM การสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น การสอนโดยใช้วิจัยเป็น
ฐาน การสอนแบบองค์ความรู้ วิธีการเรียนแบบ 4MAT เป็นต้น 
 3. ครูมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนหรือการประเมินแนวใหม่ เช่น ท าแบบทดสอบออนไลน์ผ่าน 
Google Application for Education ส าหรับนักเรียนใช้ทบทวนนอกเวลา มีการเสริมความรู้ผ่าน QR และ 
AR สื่อสารการสอนซ่อมเสริมเนื้อหาส่วนไม่เข้าใจผ่านกลุ่ม Facebook และกลุ่ม Line 
 

 ขั้นติดตามประเมินผล 
  1. นิเทศก ากับติดตามการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบโดยกลุ่มบริหารงานวิชาการ หัวหน้า

กลุ่มสาระ, โดยมีการรายงานและเสนอแนวทางการปรับปรุงพัฒนา พร้อมวางแผนกิจกรรมครั้งต่อไป 
ขั้นปรับปรุงพัฒนา 
 2. ครูน าสารสนเทศที่ได้จากการด าเนินการไปวางแผนพัฒนาการด าเนินการในครั้งต่อไปอย่างเป็นระบบ 
 
ผลงาน/ผลการด าเนินงาน 
 1. ครูจัดกลุ่มนักเรียนตามศักยภาพผลการเรียน เก่ง ปานกลาง อ่อน โดยจัดท าแนวโน้มตาม 
สารสนเทศที่งานวัดประเมินผลรายงาน 
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๓๒๘ 

 

 2. ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น โครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี การสอนแบบ IS การสอนแบบ Active Learning การสอนแบบสืบเสาะความรู้ 5E เป็นต้น  
 3. ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย บรรลุตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดและจุดประสงค์ 
เป็นไปตามหน่วยการเรียนในแผนฉบับย่อ ตามท่ีออกแบบไว้ 
 4. เกิดการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน หรือการประเมินแนวใหม่ เช่น ท าแบบทดสอบออนไลน์ 
ผ่าน Google Application for Education ส าหรับนักเรียนใช้ทบทวนนอกเวลา มีการเสริมความรู้ผ่าน QR , 
AR สื่อสารการสอนซ่อมเสริมเนื้อหาส่วนไม่เข้าใจผ่านกลุ่ม Facebook, Line 
 5. เกิดเทคนิควิธีการวัดและประเมินผลแนวใหม่เช่นการใช้  Google Form ประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ในบางหน่วยการเรียนที่สอดคล้อง 
 6. หัวหน้ากลุ่มสาระ/ครูผู้สอนในรายวิชาเดียวกันในแต่ละระดับ นิเทศ ก ากับติดตาม ประเมินผล
การจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่ 
 7. ครูจัดท าสารสนเทศด้านการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
และลงมือปฏิบัติจริง ใช้กระบวนการกลุ่มและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีความถูกต้องเหมาะสม น าไปใช้
ในการวางแผนพัฒนาปีการศึกษา 2563 คิดเป็นร้อยละ 100 
 

  
 

           แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา            สื่อการเรียนการสอนที่เกิดขึ้น 

 
 

สื่อการเรียนการสอนที่เกิดขึ้น 



รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

 

 
 

๓๒๙ 
 

 
ครูแจ้งผลการประเมินของนักเรียนอย่างสร้างสรรค์ นักเรียนใช้ข้อมูลนั้นปรับปรุงการเรียนรู้ 
ของตนเองได้เต็มศักยภาพ 

 

วิธีการด าเนินการ 
 

ขั้นวางแผน 
 ครูวางแผนการวัดประเมินผลตามกรอบแผนฉบับย่อในแต่ละรายวิชาชี้แจงและพูดคุยตกลงนักเรียน
ในคาบ 1 - 2 ของแต่ละวิชาทุกครั้ง 
 

ขั้นด าเนินการ 
 1. ครูจัดซ่อมเสริมให้นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามก าหนดไว้  จนกว่าจะผ่านเกณฑ์ก่อนตัดสิน 
ผลการเรียนลงระบบตัดสินผลการเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม SGS 
 2. ประกาศผลการเรียนผ่านระบบตัดสินผลการเรียนออนไลน์ โปรแกรม SGS นักเรียนสามารถ 
เปิดดูได ้24 ชม. แจ้งผลการเรียนโดยภาพรวมในที่ประชุมผู้ปกครองแต่ละภาคเรียน ผู้ปกครองสามารถเสนอ
ข้อชี้แนะปรับปรุงในกระบวนการเรียนการสอนได้หลายช่องทางทั้งทางโทรทัศน์  แจ้งขอเข้าพบหรือออนไลน์
ผ่านกลุ่ม Line สมาคมผู้ปกครอง การประชุมวิสามัญของสมาคมผู้ปกครองรายสายชั้นเพ่ือแก้ปัญหาการเรียน
อ่อนแยกรายวิชาหรือส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียนกลุ่มเก่ง 
 3. ต้นภาคเรียนแจ้งพบนักเรียนกลุ่มติด 0 ร มส ตามปฏิทินทะเบียนวัดผล ครูก ากับติดตามในช่วง 
เดือนแรกของการเปิดภาคเรียนด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ แจ้งพบผู้ปกครองนักเรียนรับทราบ ชี้แจงวิธีการ
สอนซ่อมเสริม รับฟังแลกเปลี่ยนข้อจ ากัดตามศักยภาพของบุคคลเพ่ือหาทางออกให้นักเรียนแก้ไขผลการเรียน
จนผ่านเกณฑ ์
 

ขั้นติดตามประเมินผล 
 

 ครูน าผลการเรียนที่แก้ไขแล้ว แจ้งงานทะเบียนวัดผลเพ่ือปรับคะแนนในระบบ SGS 
   

 ขั้นปรับปรุงพัฒนา 
 

 ครูบันทึกผลการประเมินทั้งหมดลงระบบ SGS และร่วมกับนักเรียนน าผลการวัดประเมินผลมา
ปรับปรุงการเรียนการสอนในภาคเรียนต่อไป 
 

ผลงาน/ผลการด าเนินงาน 
 1. ทุกรายวิชาในปีการศึกษา 2562  มีการวางแผนการวัดและประเมินผลร่วมกันในกลุ่มโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 12 แห่ง 
 2. ครูแจ้งผลการวัดและประเมินผลตามแผนการเรียนรู้ฉบับย่อ  และแผนการวัดประเมินผล 
ที่วางไว้ และจัดซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่ประเมินผลไม่ผ่านเกณฑ์ปีการศึกษา 2562 คิดเป็น ร้อยละ 100  



รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

 

๓๓๐ 

 

 3. นักเรียนน าผลการประเมินมาพัฒนาตนเองตามศักยภาพ จนผ่านเกณฑ์ผลการเรียนขั้นต่ าตาม
ช่วงเวลาที่ก าหนดในปีการศึกษา 2562 คิดเป็นร้อยละ 100  

4. ครูบันทึกผลการเรียนในระบบ SGS ปีการศึกษา 2562 คิดเป็น ร้อยละ 100 
5. ครูติดตามนักเรียนที่มีผลการเรียนให้ผ่านเกณฑ์จนครบ ปีการศึกษา 2562 คิดเป็น ร้อยละ 100  
6. ปีการศึกษา 2562 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์คิดเป็น ร้อยละ 100  

 

 
 

เว็บไซด์ระบบ SGS ส าหรับครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เว็บไซด์ระบบ SGS ส าหรับผู้ปกครองและนักเรียน 
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๓๓๑ 
 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

บันทึกข้อความการแก้ไขผลการเรียนกรณีที่คาดว่าไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การประชุมผู้ปกครองเพื่อการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน และผู้ปกครองในการพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
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๓๓๒ 

 

 
ครูรายงานผลการเรียนและความก้าวหน้าของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบอย่างเป็นระบบ 
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและรับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ปกครองของนักเรียน 

 
วิธีด าเนินการ 
 

ขั้นวางแผน 
 1. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุม
วางแผนการรายงานผลการเรียน และความก้าวหน้าของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ 
 2. ก าหนดปฏิทินการวัดประเมินผลตลอดปีการศึกษา มีช่วงเวลารายงานผลการเรียนที่ชัดเจน 
 

 ขั้นด าเนินการ 
 1. แจ้งรายงานผลการเรียนตามระเบียบการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ประกอบด้วย ก าหนดการประกาศผลการเรียน 
ตามปฏิทินวิชาการ การประชุมผู้ปกครอง การประชุมนักเรียนผู้ติด 0, ร, มส ก าหนดการสอบแก้ตัว 
การอนุมัติจบหลักสูตร การแจกเอกสารจบหลักสูตรเป็นต้น 
 2. แจ้งผลการเรียนออนไลน์ผ่านระบบ SGS เว็บไซด์โรงเรียน www.pcccr.go.th หลังจากสอบ
ปลายภาคประมาณ 2 สัปดาห์เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมตัวสอบแก้ 
 3. รายงานผลการเรียนพร้อมข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลการเรียนด้วยเอกสาร แบบรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพผู้ เรียนรายบุคคล (ปพ.6) และติดบอร์ด แจ้งผลการเรียนนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์บนบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ เรียกประชุมท าความเข้าใจนักเรียนที่เรียนไม่ผ่านเกณฑ์ เพ่ือแจ้งก าหนดการสอบแก้ไข 3 ช่วง
ระยะเวลา แจ้งผลการเรียนนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ไปยังครูประจ าวิชา ครูประจ าชั้น และขอความร่วมมือ
ช่วยกันด าเนินการแก้ไข ส่งหนังสือแจ้งและเรียนเชิญผู้ปกครองประชุมเพ่ือก ากับติดตามการแก้ไขผลการเรียน
ให้ผ่านเกณฑ์ส าหรับกรณีท่ี เมื่อครบก าหนดระยะที่ 2 แล้วยังไม่ด าเนินการแก้ไช 
 4. จัดท าสารสนเทศเกี่ยวกับผลการเรียน เฝ้าระวังรายวิชาที่คาดว่าจะไม่ผ่านเกณฑ์ เพ่ือวางแผนการ
แก้ปัญหาได้ทันเวลา 
 

 ขั้นติดตามประเมินผล 
 สอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครอง เกี่ยวกับการรายงานและก ากับติดตามผลการเรียนของนักเรียน 
 

 ขั้นปรับปรุงพัฒนา 
 ครูติดตามผลการด าเนินการและข้อบกพร่องเพ่ือน ามาวางแผนการด าเนินการในปีการศึกษาถัดไป 
เช่น การก ากับติดตามนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องการเรียน  เรื่องของสุขภาพกาย/ใจ เช่น โรคซึมเศร้าเนื่องจาก 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เป็นโรงเรียนพักนอน 24 ชม. ต้องเฝ้าระวัง 
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๓๓๓ 
 

ผลงาน/ผลการด าเนินงาน 
 

 1. ผู้ปกครองรับทราบก าหนดการรายงานผลการเรียนตามระเบียบการวัดและประเมินผลโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย คิดเป็นร้อยละ 100 
 2. ครูแก้ไขปัญหาผลการเรียนทีต่่ ากว่าเกณฑ์จนผ่านคิดเป็นร้อยละ 100 
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนเพิ่มสูงขึ้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 การประชุมผู้ปกครองร่วมกับครูประจ าชั้น                 การมอบเกียรติบัตรนักเรียนมีผลการเรียนดีเยี่ยม 
   และแจกรายงานผลการเรียนของนักเรียน 
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๓๓๔ 

 

 
 

     มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 

 ร้อยละ 95 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ 
และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 
ภาคผนวก  ตารางวิเคราะห์หลักฐาน/ร่องรอยที่สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย       
              ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  
 
 

๑) 
ครูมีความรู้ความเข้าใจลึกซึ้งในวิชาที่สอน และจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามแผนการสอนที่ออกแบบไว้ 

 

วิธีด าเนินการ 
ขั้นวางแผน 
1. กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ร่วมมือกับคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรและ

งานวิชาการ วางแผนการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของโรงเรียน และให้นักเรียน
มีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ พัฒนานักเรียนให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

2. กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย อบรมเชิงปฏิบัติการวางแผนออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้ฉบับย่อรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ่ม 1 และรายวิชาเพ่ิมเติมกลุ่ม 2 โดยก าหนดกรอบ
เนื้อหาแต่ละรายวิชา เพ่ือน าไปใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และจัดอบรมให้ความรู้ในเนื้อหาเฉพาะ
ให้กับครูในแต่ละสาขา 
 3. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย วางแผนออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ให้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพ่ือจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบไว้ 

ขั้นด าเนินการ 
1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนอย่า งลึกซึ้ง 

ตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นต้น 
2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ใบความรู้ ใบงาน ใบกิจกรรม เอกสารประกอบการสอน เป็นต้น 

เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเนื้อหาที่เรียนอย่างเต็มศักยภาพและบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
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๓๓๕ 
 

ขั้นติดตามประเมินผล 
1. ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 

 2. ครูรับการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และ
คณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 ขั้นปรับปรุงพัฒนา 

1. ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 2. สรุปผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู 
 3. น าผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารตามล าดับ เพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป
   
ผลงาน/ผลการด าเนินการ 

1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ออกแบบไว้ 
ประจ าปี 2562  คิดเป็นร้อยละ 100  
 2. มีผลงานของนักเรียนที่เกิดจาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบไว้ 
ประจ าปี 2562  คิดเป็นร้อยละ 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ เพื่อเป็นแนวทางให้น าไปใช้วางแผน 
การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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๓๓๖ 

 

2) 
ครูให้เวลานักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ ท างานเป็นกลุ่ม อภิปราย และน าเสนองานด้วยวิธีการ 
ที่เหมาะสม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษาอย่างเปิดกว้าง 

 

วิธีด าเนินการ 
 ขั้นวางแผน 

1. ครูวางแผนศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติท างาน  
เป็นกลุ่ม และร่วมกันอภิปราย 
 2. ครูวางแผนการออกแบบการจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีการน าเสนอด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
อย่างเปิดกว้าง โดยน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเพ่ิมเติมกลุ่ม 1 และรายวิชา
เพ่ิมเติมกลุ่ม 2  
 

ขั้นด าเนินการ 
1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ได้ท างานเป็นกลุ่ม และร่วมกันอภิปราย 

เช่น 1) การสอนแบบโครงงาน (Project Method) 2) การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Project 
Based Learning Approach) 3) การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) 
4) รูปแบบการเรียนการสอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือ ( Instructional Models of Cooperative  
Learning) เป็นต้น โดยมีการใช้เทคโนโลยีน าเสนองาน  

2. ครูวางแผนการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติท างานเป็นกลุ่ม และน าเสนองาน 
 

 ขั้นติดตามประเมินผล 
1. ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 

 2. ครูรับการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และ
คณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

 ขั้นปรับปรุงพัฒนา 
1. ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 

 2. สรุปผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู 
 3. น าผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารตามล าดับ เพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 
 

ผลงาน/ผลการด าเนินการ 
 

1. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ปีการศึกษา 2562 คิดเป็นร้อยละ 100 
 2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม  อภิปราย และน าเสนอ
งานด้วยวิธีการที่เหมาะสม โดยใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร ปีการศึกษา 2562 คิดเป็นร้อยละ 100  

3. มีผลงานของนักเรียน ที่เกิดจากการปฏิบัติ การท างานเป็นกลุ่ม การอภิปราย และการน าเสนอ
ด้วยวิธีการที่เหมาะสม โดยใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร ปีการศึกษา 2562 คิดเป็นร้อยละ 100 
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๓๓๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติในการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด  
และการน าเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์ 
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๓๓๘ 

 

3) ครูให้เวลานักเรียนได้คิด ได้ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ได้สะท้อนความรู้ความเข้าใจในวิชา
ที่เรียน ได้น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 
วิธีด าเนินการ 
 

ขั้นวางแผน 
 1. ครูวางแผนออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและผลิตสื่อ ได้แก่ ใบความรู้ ใบงาน  
ใบกิจกรรม และสื่อ ICT ที่ส่งเสริมทักษะการคิด การแก้ปัญหา 
 2. ครูวางแผนก าหนดชิ้นงานที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้คิด ได้ตอบปัญหา และสะท้อนความรู้  
ความเข้าใจ ได้แก่ หนังสือเล่มเล็ก เรียงความ โครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
 

 ขั้นด าเนินการ 
 1. ครูจัดท าใบความรู้ ใบงาน ใบกิจกรรม เอกสารประกอบการสอนที่ฝึกทักษะการคิด การแก้ปัญหา
และจัดท าหรือน าสื่อ ICT เพ่ือมาใช้ในกิจกรรมการสอน 
 2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนได้ฝึกคิดแก้ปัญหา เช่น 1) การถามตอบ 2)  
การสร้างสถานการณ์ 3) การทดลอง เป็นต้น 
  

ขั้นติดตามประเมินผล 
1. ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 

 2. ครูรับการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และคณะกรรมการ
นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

 ขั้นปรับปรุงพัฒนา 
1. ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 

 2. สรุปผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู 
3. น าผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารตามล าดับ เพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

 
ผลงาน/ผลการด าเนินการ 
 1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ฝึกนักเรียนได้คิด ได้ตอบปัญหา ได้แก้ไขปัญหา ได้สะท้อนความรู้  
ปีการศกึษา 2562 คิดเป็นร้อยละ 100 
 2. มีผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการฝึกให้นักเรียนได้คิด ได้ตอบปัญหา ได้แก้ไขปัญหา ได้สะท้อน
ความรู้ความเข้าใจในวิชาที่เรียนและน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ปีการศึกษา 2562 คิดเป็นร้อยละ 100 
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๓๓๙ 
 

ตารางแสดง ตัวอย่างหัวข้อโครงงานของนักเรียน ดังนี้ 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงงาน 
1 News Announcement Control System on Television with Raspberry Pi 
2 การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากดอกดาวเรืองในการไล่มอด 
3 Sensory Ball 
4 เครื่องควบคุมความชื้นในดินอัตโนมัติ 
5 ระบบบ าบัดน้ าในบ่อกุ้งผ่านแอพพลิเคชัน Blynk 
6 การศึกษาความสัมพันธ์รูปแบบของบล็อกยางพารากับการวางแผนการขาย (oral) 
7 การศึกษาความสามารถในการดูดซับอนุภาคซิลเวอร์นาโนจากสารสกัดผักตบชวาและหญ้าแพรก 
8 การศึกษาประสิทธิภาพของคอลัมน์โครมาโทกราฟีที่ใช้ซิลิกาสกัดจากเปลือกฝักข้าวโพด 
9 เครื่องแยกลูกล าไยออกจากช่อล าไยอัตโนมัติ (Automatic Longan Fruit Separator) 

10 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์กับคะแนนสอบกลาง
ภาควิชาคณิตศาสตร์ 

11 
Managing project by information technology system (การจัดการโครงงานด้วยระบบ
สารสนเทศ) 

12 การลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศจากโซเดียมไฮดรอกไซด์ 
13 การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับสารระเหยของหน้ากากอนามัยนาโนซิลิกา 

14 
การศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับสารระเหยของหน้ากากอนามัยซิลิกานาโน 
The study of adsorption efficiency of nano-silica mask 

15 อัตราการงอก, อัตราการอยู่รอด, อัตราการเจริญเติบโตของเมล็ดข้าวโพดในสภาวะเครียดน้ า 
16 พลาสติกชีวภาพจากผักตบชวา 
17 ระบบแจ้งเตือนแก๊สและควบคุมโซลินอยด์วาล์วผ่านแอพพลิเคชัน blynk 

18 
Studying of effects of nature organic worm tea on stimulating growth and 
inhibiting sooty mold on corn seeds 

19 เครื่องปั๊มน้ าแบบพกพา 
20 Water treatment by using ceramic that cover with TiO2 
21 การผลิตคอมโพสิทจากเส้นใยสับปะรด 
22 the system of borrowing and returning scientific equipment by web application 
23 การก าจัดไขมันในน้ าด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม(EM) 
24 ศึกษาประสิทธิภาพของเจลลดไข้จากเจลว่านหางจระเข้ 
25 โปรแกรมเช็คจ านวนนักเรียน 
26 กระถางเก็บความชื้น Moisture Storage Pot 



รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

 

๓๔๐ 

 

กิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงงาน 
27 กระถางเก็บความชื้น Moisture Storage Pot 
28 Wastewater Renovation Model 
29 การศึกษาโมเมนตัมเชิงมุมของรูปแบบการโคจรในอุดมคติ 
30 การศึกษาประสิทธิภาพของนาโนโปรตีนจากถ่ัวเหลืองเพ่ือช่วยในการย้อมติดสีของผ้าฝ้าย 
31 เครื่องดริปกาแฟ 
32 การพัฒนาสีย้อมแอนโทไซยานินจากว่านหอมแดงและกระชายด า 

33 
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการก าจัดตะกอนของเสียจากกุ้งโดยตัวครอบจากท่อพีวีซีใน
รูปแบบการเลี้ยงแบบคอนโดและประสิทธิภาพของน้ า 

34 Coffe dipper 
35 การศึกษาแสงสีม่วงและความชื้นในการดักจับด้วงก้นกระดกโดยใช้ท่อพีวีซี 
36 เครื่องวัดบันทึกอุณหภูมิแบบเรียลไทม์ (Real time thermometer Datalocker) 
37 การศึกษาสมบัติความเป็นสารอิเล็กโทรไลต์ของน้ าหมักจากใบน้อยหน่า ในถ่ายไฟฉายขนาด ๓A 

38 
Real-time pH State and Light Intensity in pool data displaying System Notify 
through Website using Internet Of Things (IOT) 

39 การเปรียบเทียบอุณหภูมิที่มีผลต่อสารฟลาโวนอยด์และซาโปนินในน้ าชา 
40 Thai painting by GSP 
41 สารเคลือบปุ๋ยจากครั่ง 
42 ตู้อบอาหารแห้งโดยการรวมแสงของจานพาราโบลาด้วยระบบตามแสงอาทิตย์ 

43 
การศึกษาความสามารถในการดูดซับสารตะกั่วในน้ าของถ่านกัมมันต์จากแกลบ ไม้มะขาม และ
ไม้ไผ่ (The Study of Adsorbtion Ability of Lead in Water Using Activated Carbon 
Made from Rice Husk, Tamarind Wood and Bamboo) 

44 ด้ายใยผสมจากเส้นใยงิ้วแดงและฝ้ายขาว 
45 อัตราการงอก อัตราการเร่ง อัตราการเจริญเติบโตของแตงโมสายพันธุ์ตอร์ปิโด 
46 อัตราการเจริญเติบโต อัตราการอยู่รอดและอัตราการงอกของเมล็ดแตงโมสายพันธุ์ตอปิโด 
47 Extending shelf-life of fermented soybeans by drying methods 
48 การศึกษาความสามารถในการดูดซับซิลเวอร์นาโนจากสารสกัดผักตบชวาและหญ้าแพรก 
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๓๔๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ 

นักเรียนลงมือปฏิบัติท ากิจกรรมการทดลอง
วิทยาศาสตร์  
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๓๔๒ 

 

4) 
ครูกระตุ้นให้นักเรียนกระตือรือร้นที่จะพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของตนเองและใส่ใจใฝ่เรียนรู้
ตลอดเวลา แสวงหาความรู้หรือสิ่งที่ต้องการทราบด้วยความอดทน 

 

วิธีด าเนินการ 
ขั้นวางแผน 
1. วางแผนออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น 

ที่จะพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของตนเอง และใส่ใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา แสวงหาความรู้หรือสิ่งที่ต้องการทราบด้วย 
ความอดทน 
 2. ครูวางแผนก าหนดชิ้นงาน เช่น ใบงาน ใบกิจกรรม แบบรายงานการสืบค้นข้อมูลที่สะท้อน  
ถึงพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนและใส่ใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา แสวงหาความรู้หรือสิ่งที่ต้องการทราบ  
ด้วยความอดทน 
 

 ขั้นด าเนินการ 
1. ครูก าหนดกิจกรรมการศึกษานอกห้องเรียน แหล่งเรียนรู้  การทัศนศึกษานอกห้องเรียน  

เพ่ือกระตุ้นและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความถนัด แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
1.1 ทางโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้สนับสนุนเปิดบริการแหล่งสืบค้น 

ทั้งหอสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ในช่วงเวลาเรียนและนอกเวลาเรียนถึงเวลา 20.00 น.  
1.2 น านักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ การทัศนศึกษานอกห้องเรียน  

2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้นักเรียนกระตือรือร้นพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของตนเอง
และใส่ใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา แสวงหาความรู้หรือสิ่งที่ต้องการทราบด้วยความอดทนตามแผนที่วางไว้ 

3. ครูน านักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาตามโครงการที่ก าหนดไว้ 
 

 ขั้นติดตามประเมินผล 
 1. ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
 2. ครูรับการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และ
คณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3. ประเมินผลการจัดกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้และทัศนศึกษาและประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียน 
 

 ขั้นปรับปรุงพัฒนา 
 1. ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 2.สรุปผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู 
 3. น าผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารตามล าดับ เพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 
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๓๔๓ 
 

ผลงาน/ผลการด าเนินการ 
1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เ พ่ือกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจและเกิดความกระตือรือร้น 

ในการแสวงหาความรู้  ปีการศึกษา 2562 คิดเป็นร้อยละ 100 
2. มีผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการค้นคว้า ปีการศึกษา 2562 คิดเป็นร้อยละ 100 

 

ตารางแสดง ห้องปฏิบัติการต่างๆ  
 

ห้องปฏิบัติการ จ านวน 
1. ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก   
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

1 อาคาร 

2. ห้องปฏิบัติการเคมี   2 ห้อง 
3. ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์   2 ห้อง 
4. ห้องปฏิบัติการชีววิทยา    2 ห้อง 
5. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  2 ห้อง 
6. ห้องปฏิบัติการแสงและดาราศาสตร์   1 ห้อง 
7. ห้องปฏิบัติการเชิงเครื่องมือ  1 ห้อง 
8. ห้องปฏิบัติการทางธรณีวิทยา   1 ห้อง 
9. ห้องคอมพิวเตอร์  3 ห้อง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การใช้แหล่งเรียนรู้ห้องสมุดและ 
ศูนย์สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
นักเรียนศึกษานอกเวลาเรียน เพื่อให้
นักเรียนพัฒนาวิธีการเรียนรู้ และ
แสวงหาความรู้ตลอดเวลา และ 
แหล่งสืบค้นข้อมูล สามารถเรียนรู้ 
ได้ด้วยตนเอง  
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๓๔๔ 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

การใช้แหล่งเรียนรู้ห้องสมุดและศูนย์
สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลนักเรียน
ศึกษานอกเวลาเรียน เพื่อให้นักเรียน
พัฒนาวิธีการเรียนรู้ และแสวงหาความรู้
ตลอดเวลา 

นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้  
วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย 
 

นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 
 

นักเรียนพัฒนาศักยภาพด้วยการ 
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ค่ายสืบเสาะ 
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๓๔๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  
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๓๔๖ 

 

 
ครูจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และปลูกฝังให้นักเรียนยอมรับ 
ความแตกต่างของผู้อ่ืนด้วยความเข้าใจ 

 

วิธีการด าเนินการ 
 ขั้นวางแผน 
 1. ครูศึกษาเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ และออกแบบการจัดกิจกรรมกลุ่มโดยคละความสามารถ
ของนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
 2. ครูวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน  
 ขั้นด าเนินการ 

1. ครูจัดกิจกรรมท่ีให้นักเรียนมีปฏิบัติสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เช่น  
1.1 กิจกรรมค่ายปรับพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
1.2 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ  
1.3 กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งความดี  
1.4 กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม  
1.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-เนตรนารี  
1.6 รายวิชาบูรณาการ STEM (นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์)  
1.7 รายวิชาโครงงาน เป็นต้น และกิจกรรมส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน เช่น  

1) กิจกรรมโฮมรูม  
2) กิจกรรมไหว้ครู  
3) กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  
4) กิจกรรมกีฬาสีภายใน   
5) กิจกรรมงานฤดูหนาว  
ฯลฯ  

 2. ครูจัดกิจกรรมท่ีปลูกฝังให้นักเรียนยอมรับความแตกต่างของผู้อื่นด้วยความเข้าใจ 
 

 ขั้นติดตามประเมินผล 
 1. ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
 2. ครูรับการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และ
คณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

 ขั้นปรับปรุงพัฒนา 
 1. ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 

2. สรุปผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู 
3. น าผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารตามล าดับ เพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

 

 
 

๓๔๗ 
 

ผลงาน/ผลการด าเนินการ 
1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ข้อมูล ปีการศึกษา 2562  คิดเป็นร้อยละ 100  
2. มีผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการได้ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ข้อมูล ปีการศึกษา 2562  คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ครูจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียน 
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 
 

ครูจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียน 
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 
 

ครูจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียน
สัมภาษณ์นักท่องเที่ยว 
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๓๔๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้
สื่อสารกันเป็นภาษาญี่ปุ่น 
 
 
 

ครูจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียน 
ได้ลงมือปฏิบัติการท าอาหาร 
 
 
 

ครูจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียน 
ได้ลงมือปฏิบัติการท าขนมจีน 

 
 
 

ครูจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ลง
มือปฏิบัติการท าจรวดขวดน้ า 
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๓๔๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ครูจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนลงมือ
ปฏิบัติการส่องกล้องจุลทรรศน์ 

 
 
 
 

ครูจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียน
ปฏิบัติกิจกรรมการแสดง 
 
 
 

จัดกิจกรรมกลุ่มเสวนา 
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๓๕๐ 

 

 
 

ชื่อ-สกุล ชั้น  ชื่อชิ้นงาน 
นางสาว สิรินยา คูอาริยะกุล ม.5/3 

เครื่องอัดไฮโดรริก นาย ญาณวิทย์ อินตาค า ม.5/1 
นาย พรหมพิริยะ วุฒิช่วย ม.5/5 
นางสาว โชติกา ยศค า ม.5/1 

เครื่องตัดเฉพาะกิจ 
นางสาว นริศรา กรกัลยา ม.5/1 
นางสาว ปริญ สุริยะภัทช์ ม.5/6 

Special Hat นางสาว เมธาวี ธรรมปัญญา ม.5/5 
นางสาว นวรัตน์ ขัดพะนัด ม.5/3 
นางสาว ณฐิณี สมคิด ม.5/1 

แผ่นเจลสมุนไพรปิดแผล นางสาว ณัสนันท์ อะโนมา ม.5/1 
นางสาว เบญญากร ใจหงษ์ ม.5/1 
นาย ยศกร มหาวรรณ ม.5/1 

สเก็ตบอร์ดปั่นไฟฟ้า นาย ภัทรวุฒิ เขื่อนเมือง ม.5/3 
นาย รัฐนันท์ ไชยสลี ม.5/6 
นาย พชร ศรีชัยตัน ม.5/5 

ระบบควบคุมสปริงเกอร์ผ่าน
อินเตอร์เน็ตราสเบอรี่พาย 

นาย ภูมินทร์ จันทเลิศ ม.5/6 
นางสาว สุนิดา ยามเย็น ม.5/6 
นางสาว วัลย์นภัสร ์ ชิษณุธัญโชติ ม.5/1 

the magic triangle 

นางสาว กัลยากร ทองใส ม.5/1 
นาย ตินดิกร กันทะ ม.5/2 
นางสาว กัญญารัตน์ สีเขียว ม.5/1 

Hologram 
นางสาว ทัศนีย์ มีแก้ว ม.5/1 
นางสาว หทัยชนก ดีม ี ม.5/3 

เครื่องฉายรังสียูวี 
นางสาว พิชญามญชุ์ วงค์จ าปา ม.5/5 
นางสาว รุจิษยา ใจเสาร์ดี ม.5/1 

Chair ture นางสาว มณิชยา ตนะทิพย์ ม.5/2 
นางสาว เอ้ืออารีย์ จอมใจ ม.5/5 
นางสาว กุลนันท์ ขันใจ ม.5/1 การออกแบบและพัฒนาเตาชีวมวลแบบ

ใช้ดินปั้น นางสาว ณัฐกมล พลังฤทธิ์ ม.5/1 
 

ตารางแสดง ตัวอย่างชิ้นงานของนักเรียนในรายวิชานวัตกรรม 
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๓๕๑ 
 

ชื่อ-สกุล ชั้น  ชื่อชิ้นงาน 
นางสาว วิชญาพร อยู่สุภาพ ม.5/4 

อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ นางสาว เกศนิภา ธิชาญ ม.5/3 
นางสาว นิรากร ค าบุรี ม.5/2 
นางสาว ณิชชยา เนตรตระกูล ม.5/1 

Hard for environment house นางสาว ณัฏฐณิชา บุญเลิศ ม.5/1 
นางสาว อานัสนันท์ จันทะวงค์ ม.5/4 
นางสาว ปิยธิดา พรมตัน ม.5/3 อุปกรณ์ก าจัดกลิ่นโดยใช้วัสดุ 

เหลือใช้ นางสาว ภัครจิรา ตาด้วง ม.5/3 
นางสาว จุฑามาศ กัลยา ม.5/2 

ชุดทดลองการให้แสง นางสาว จุฑามาศ มีเมล์ ม.5/2 
นางสาว มั่นหทัย ใจหมั้น ม.5/2 
นางสาว ปาณิสรา ศิริรัตน์พิริยะ ม.5/1 

Transformers Lamp นางสาว ญาติกา เตชปัญญาศิริ ม.5/6 
นางสาว พิริยดา จุ้ยกระโทก ม.5/6 
นางสาว กรวรรณ คิมผล ม.5/2 

เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากพัดลม
ระบายคายความร้อน 

นางสาว จอมขวัญ ไวว่อง ม.5/2 
นางสาว พรนภัส โลบุญ ม.5/4 
นางสาว ดรัลพร วินัน ม.5/6 เครื่องกังหันน้ าหมุนเวียนเพ่ือ

ประยุกต์ใช้ในกระบวนการปลูกพืช
ไฮโดรโพนิกส์ 

นางสาว สุภาพร กิติ ม.5/6 
นางสาว พรจิรา ศรีประพจน์ ม.5/4 
นางสาว ณัฐกานต์ ธิชาญ ม.5/3 

ราวตากประหยัดพ้ืนที่ นางสาว บุษบาวิลิศ สิทธิมงคล ม.5/3 
นางสาว กุลณัฐ ไกลถิ่น ม.5/6 

นางสาว ชยาภรณ์ ทรายแซม ม.5/2 

Hair vacuum นางสาว อันดามัน ช่างบุ ม.5/2 

นางสาว นันทาศิริ ราชปังกี ม.5/6 

นางสาว ชุติกาญจน์ มหายศนันท์ ม.5/1 
เครื่องช่วยเช็ดกระจก นางสาว นภสร ดอนดง ม.5/2 

นางสาว วัชร ี มะโนราช ม.5/4 
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๓๕๒ 

 

ชื่อ-สกุล ชั้น  ชื่อชิ้นงาน 
นางสาว อภิสรา มูลจ้อย ม.5/3 

3D teaching 
นางสาว ชนิตสิรี สิทธิแปง ม.5/3 
นางสาว เทียนฤทัย ศรีนวล ม.5/4  
นางสาว สุชัญญา ใจใส่ ม.5/6 

Noting roll นางสาว พิมพิกา ศิริเวช ม.5/3 
นางสาว วัชรีภรณ ์ วงศ์วาน ม.5/4 
นาย ศุภวัฒน์ สุธรรมแปง ม.5/5 เครื่องสูบน้ าจากที่ต่ าสู่ท่ีสูงโดยระบบ

สุญญากาศ นาย สุนันทวัทร เชี่ยวชาญ ม.5/5 

นางสาว ชลลดา มีบุญเกิด ม.5/5 
กระบวนการป้องกันรอยขีดด้วยสาร
ซาโปนีน 

นางสาว ทิพย์สุคนธ์ พรมนิมิตร ม.5/6 
นางสาว พวงเพชร สายสวาท ม.5/6 
นางสาว ลลิล ตันประเสริฐ ม.5/1 

Freezer Paper Box นางสาว นันทลักษณ์ วงศ์ภักดิ์ ม.5/2 
นางสาว ลลิตภัทร นันทิยา ม.5/5 
นางสาว พรกนก บุญเรือง ม.5/5 

Solar Lighting  นางสาว กัญญาณัฐ สุทธะ ม.5/5 
นางสาว อัญชลี ค าทา ม.5/3 
นาย ฐาปณัฏฐ์ ไม้แก่นสาร ม.5/4 

โคมไฟตู้อบ นาย รัชภูม ิ ปั้นด ี ม.5/5 

นาย วัชรชัย ทวีกุล ม.5/6 

นางสาว คนึงนิต สิทธิ ม.5/5 
เครื่องกรองน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ นาย เตชินท์ จอมดวง ม.5/1 

นาย ฌรินทร สมุหทัย ม.5/4 
นางสาว สุทธิดา วัฒนะ ม.5/2 

เครื่องกรองน้ าขนาดมินิ นางสาว มนัสนันท์ ชูไว ม.5/3 
นางสาว นารินรัตน์ กันยะ ม.5/6 
นางสาว จุฑาเกศ เรืองอาจ ม.5/4 

stick glass นางสาว ชลิดา ปัญญาบุญ ม.5/6 
นางสาว ณัฐรดา ภารพีนนท์ ม.5/6 
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๓๕๓ 
 

ชื่อ-สกุล ชั้น  ชื่อชิ้นงาน 
นางสาว พิราวรรณ อินทร์อุ่นโชติ ม.5/4  

เครื่องฉายภาพแบบประหยัด 
 

นางสาว สาริศา วิเชียรกุล ม.5/5 
นางสาว ธิดารัตน์ น้อยเศษ ม.5/4 
นางสาว สิริรัตน์ ปารินทร์ ม.5/1 

เตาเผาขยะจากกระบวนการ 
gasification 

นางสาว ธัญลักษณ์ ชูไว ม.5/1 

นางสาว ธิดารัตน์ เชื้อสะอาด ม.5/2 

นางสาว ชุติมา เต็มนิธิรัตน์ ม.5/2 

water Bug นางสาว ญานิศา ศรีศรสิทธิ์ ม.5/3 

นางสาว ทิชชา อัตเสน ม.5/4 

นาย ชัชพิมุข ท้วมวงษ์ ม.5/5 

ตัวปล่อยน้ าทั่วถึง นาย จักรภัทร หอมแก่นจันทร์ ม.5/6 

นาย มนณัชญ์ กุลวรรณ ม.5/3 

นางสาว ฐิติวาภรณ์ พิมลทิพย์ ม.5/2 

Easy reading นางสาว ดลณพร กันถารัตน์ ม.5/2 

นางสาว รชยานันท์  จันโททัย ม.5/6 

นางสาว ชนาพร กุลเจริญ ม.5/4 

Air purifier for smoke นางสาว ปิยวิญญ์ สันติภาพวิวัฒนา ม.5/5 

นางสาว ธวัลลักษณ์ จินะสี ม.5/6 
นางสาว แทนหทัย ผลาพฤกษ ์ ม.5/3 

เครื่องเตือนน้ าล้น นางสาว ภัทราภรณ ์ วงศ์ใหญ่ ม.5/3 

นางสาว สุพิตรา จันต๊ะไพสน ม.5/5 
นางสาว ทอฝัน โกมลนาค ม.5/6 

ฉนวนกันความร้อนจากกล่องนม นางสาว พิชญา พรมน้อย ม.5/5 

นางสาว ชนัญญา ตนะทิพย์ ม.5/4 

นางสาว พิชชาภา วงศราช ม.5/3 
สูตรอาหารเลี้ยงBT นางสาว ประกายวรรณ ไช่ ม.5/4 

นางสาว ปิยวรรณ แก้วบุญเรือง ม.5/4 
นาย ธนวัฒน์ ศรีประพจน์ ม.5/2  

รองเท้าไฮโดรลิค 
 

นาย ณัชนนท์ วงษ์ม ี ม.5/3 

นาย อธิภูมิ เศวตวงษ์ ม.5/4 
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๓๕๔ 

 

ชื่อ-สกุล ชั้น  ชื่อชิ้นงาน 
นาย ชินดนัย ธรรมขันธา ม.5/1 

เครื่องให้อาหารปลาพลังงานน้ า นาย ชูชัย ปินตา ม.5/1 

นาย พงศธร สวยงาม ม.5/5 

นาย ธีรเมธ ลังกา ม.5/6 

เครื่องพ่นสารพลังงานแสงอาทติย์ นาย ธนภูมิ สุโพธินะ ม.5/4 

นาย บุญพิทักษ์ ค าโมนะ ม.5/5 

นางสาว ชัญญาณ์ภัชน์ ชูก้าน ม.5/5 

ไม้แขวนเสื้อปราศจากความชื้น นางสาว ญาณิศา เทพจันตา ม.5/6 

นาย วรกานต ์ ปัญญาบุญ ม.5/2 

นาย ธนโชติ เอื้อกิจ ม.5/2 
5 Galion water jug lifter by 
lifting jack 

นาย ทรัพย์ทวี แสงเพชร ม.5/3 

นาย ชนาธิป คนเท่ียง ม.5/5 

นาย ศรีธนญช์ พันศรีทา ม.5/4 

เครื่องปั่นพลังมือ นาย สุบรรณ หน่อแก้ว ม.5/5 

นาย สหวัฒน์ อินวงศ์วาร ม.5/5 

นาย ศุภณัฐ กาญจนวัฒนกูล ม.5/2 

pock hot นาย สาริษฐ์ ศรีใจ ม.5/3 

นาย เตชิต ศรีตระกูล ม.5/4 

นางสาว ธีราภรณ ์ ทารัตน์ ม.5/1 

Control Box นางสาว ปวิชญา เพี้ยงจันทร์ ม.5/4 

นางสาว ชุติกาญจน์ พรมมา ม.5/4 

นาย ธนาพงษ์ แก้วหล้า ม.5/3 

ชอล์กเขียนกระดานไร้ฝุ่น นาย ศุภชัย รินค า ม.5/2 
นางสาว อารยา สาค า ม.5/2 
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๓๕๕ 
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๓๕๖ 
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๓๕๗ 
 

 
ครูบูรณาการการเรียนรู้วิชาที่ตนสอนกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
ได้อย่างกลมกลืน โดยใช้เวลาเรียนน้อยกว่าเดิมแต่นักเรียนเรียนรู้ได้มากขึ้น 

 
วิธีการด าเนินการ 

ขั้นวางแผน 
 1. ครูศึกษาเนื้อหาและเทคนิควิธีการสอนอย่างหลากหลาย เพ่ือบูรณาการเรียนรู้วิชาที่สอนกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืน 
 2. ครูวางแผนออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้วิชา 
ที่สอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน เช่น การเรียนการสอนแบบบูรณาการ STEM (นวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์) โครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
 

ขั้นด าเนินการ 
 1. ครูน าความรู้ในเนื้อหาและเทคนิควิธีการสอนอย่างหลากหลายตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่ได้ค้นคว้า
มาจัดกิจกรรมบูรณาการเรียนรู้วิชาที่สอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน เช่น การเรียนการสอนแบบ STEM 
(นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์) โครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
 2. ครูจัดท าแผนการสอนโดยเฉพาะกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย เพ่ือบูรณาการ  
การเรียนรู้วิชาที่สอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน เช่น การเรียนการสอนแบบบูรณาการ STEM (นวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์)  โครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
 

ขั้นติดตามประเมินผล 
 1. ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
 2. ครูรับการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และ
คณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

 ขั้นปรับปรุงพฒันา 
 1. ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 2. สรุปผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู 
 3. น าผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารตามล าดับ เพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

 
 

ผลงาน/ผลการด าเนินการ 
1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้คิด ได้ออกแบบชิ้นงาน หรือสถานการณ์ปัญหาที่ท าให้

นักเรียนสนใจได้น ามาบูรณาการความรู้ในเนื้อหาที่เรียนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน คิดเป็นร้อยละ 100  
 2. มีผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการคิดออกแบบชิ้นงาน หรือสถานการณ์ปัญหาที่ท าให้นักเรียน  
ได้บูรณาการความรู้ในเนื้อที่เรียนมาใช้ ปีการศึกษา 2562 คิดเป็นร้อยละ 100  
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๓๕๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น วัดป่ายางมน จังหวัดเชียงราย 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

กิจกรรมการโยนไข่ไม่แตก เป็นกิจกรรมบูรณาการ 
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๓๕๙ 
 

 
ครูจัดสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียน เพิ่มพูนศักยภาพ 
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ดูแลให้นักเรียนเรียนรู้ตามศักยภาพได้ทั่วถึง 

 

วิธีด าเนินการ 
 ขั้นวางแผน 

1. ครูศึกษาเนื้อหาและเทคนิควิธีการสอนอย่างหลากหลายเพ่ือจัดสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียน  
ที่มีความสามารถพิเศษ ตามความสนใจ  
 2. ครูวางแผนออกแบบการจัดกิจกรรมเรียนรู้ เพ่ือจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียน 
ตามความสนใจหรือความถนัด และส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
 ขั้นด าเนินการ 
 1. ครูจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียน มี 2 กิจกรรม ได้แก่ 

1.1 กิจกรรม C.S.G (Comprehensive Study Groups) ลักษณะการจัดการเรียนการสอน  
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ให้แก่นักเรียนได้พัฒนาทักษะเฉพาะด้านที่ตนเอง  
มีความถนัด โดยจัดเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 

1.1.1 ครูเป็นผู้ก าหนด จะนัดหมายนักเรียนมาเรียนเพ่ิมองค์ความรู้ตามศักยภาพ 
ของนักเรียน ก าหนดการจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม คือ วันจันทร์และอังคาร ตั้งแต่เวลา 18.00 น. - 20.00 น. 
และก่อนจัดกิจกรรมนี้ต้องบันทึกขออนุญาตฝ่ายบริหารล่วงหน้า 1 สัปดาห์ 

1.1.2 นักเรียนเป็นผู้ก าหนด  จะนัดหมายรวมกลุ่ม เพ่ือขอความอนุเคราะห์ครูสอนเสริม
เพ่ิมองค์ความรู้ได้ ก าหนดการจัดกิจกรรม คือ วันพุธและพฤหัสบดี และก่อนจัดกิจกรรมนี้ต้องมีการบันทึก 
ขออนุญาตฝ่ายบริหารล่วงหน้า 1 สัปดาห์ 

1.2 กิจกรรม G.In. (Group Investigation) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากการส ารวจ
ความต้องของนักเรียน โดยนักเรียนต้องการติวเข้มและตะลุยโจทย์ โดยใช้วิทยากรทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน ก าหนดจัดกิจกรรมนี้ คือ ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 12.00 น. 

2. ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย  
เพ่ือกิจกรรมสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ตามความสนใจหรือความถนัดให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่นักเรียนตามศักยภาพแต่ละบุคคล 

3. ครูจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาหรือส่งเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียน 
 

ขั้นติดตามประเมินผล 
1. ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 

 2. ครูรับการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และ
คณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 



รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

 

๓๖๐ 

 

ขั้นปรับปรุงพัฒนา 
1. ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
2. สรุปผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู 

 3. น าผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารตามล าดับ เพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 
  

ผลงาน/ผลการด าเนินการ 
1. ครูมีการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา  

ตามเกณฑ์ ดังนี้ 
1.1 กลุ่มท่ีอยู่ในเกณฑ์ประเมิน ระดับดีมาก (ช่วงคะแนน 80 - 100 ) 
1.2 กลุ่มท่ีอยู่ในเกณฑ์ประเมิน ระดับดี (ช่วงคะแนน 70 - 79) 
1.3 กลุ่มท่ีอยู่ในเกณฑ์ประเมิน ระดับปานกลาง (ช่วงคะแนน 50 - 69 ) 

 2. ครูมีวิจัยในชั้นเรียน 1 เรื่องข้ึนไปต่อปีการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมสอนเสริมเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิชาเคมี 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมสอนเสริมเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิชาฟิสิกส์ 
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๓๖๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมสอนเสริมเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพนักเรียนในการสอบโอลิมปิกวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมสอนเสริมเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพนักเรียนในการปฏบิัติการทดลองชีววิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมสอนเสริมเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพนักเรียนในการปฏบิัติการทดลองเคมี 
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๓๖๒ 

 

 
ครูจัดการชั้นเรียน ที่ช่วยให้นักเรียนสนใจเรียน เห็นประโยชน์ของการเรียน ตั้งใจเรียน
เต็มที่และเรียนอย่างมีความสุข 

 
วิธีด าเนินการ 
 ขั้นวางแผน 
 1. ครูวางแผนศึกษาเนื้อหาและเทคนิคการสอนอย่างหลากหลาย 
 2. ครูวางแผนออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้อย่างครอบคลุมหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือให้นักเรียน 
ได้เรียนอย่างมีความสุข 
 3. ครูวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพ่ือสร้างความสนใจในเนื้อหาอย่างตั้งใจ  
และเต็มที่ในการเรียน 
 

 ขั้นด าเนินการ 
1. ครูศึกษาความรู้ในเนื้อหาและเทคนิคการสอนอย่างหลากหลายตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

 2. ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย เพ่ือส่งผล
ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนสูงขึ้น 
 3. ครูด าเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
 4. ครูส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

4.1 ครูด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

4.2 ครูสนับสนุนให้นักเรียนจัดตั้งชุมนุม โดยรวมสมาชิกเป็นกลุ่มตามกิจกรรมที่สนใจ ความถนัด 
และความต้องการของกลุ่มตนเอง เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มที่และเรียนอย่างมีความสุข  

4.3 ครูด าเนินการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้คิด ได้ลงมือปฏิบัติจริง แสวงหาความรู้จากการเรียนรู้
ภายในและภายนอกสถานศึกษา ได้แก่  กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กิจกรรมศึกษาดูงาน  
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม เป็นต้น 
 

 ขั้นติดตามประเมินผล 
 1. ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
 2. ครูรับการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และ
คณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

 ขั้นปรับปรุงพัฒนา 
 1. ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 2. สรุปผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู 
 3. น าผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารตามล าดับ เพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 
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๓๖๓ 
 

ผลงาน/ผลการด าเนินการ 
 

 1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ และเลือกท าชิ้นงาน ใบงานใบกิจกรรม ตาม
ความสนใจ ความถนัด ปีการศึกษา 2562 คิดเป็นร้อยละ 100  
 2. มีผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติ และเลือกท าชิ้นงาน ใบงาน ใบกิจกรรมตามความ
สนใจ ความถนัด ปีการศึกษา 2562 คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยส่ือออนไลน์ Kahoot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นการมีส่วนร่วม 
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๓๖๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่นักเรียนได้ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการฝึกเขียนภาษาจีนด้วยพู่กัน 
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๓๖๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 



รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

 

๓๖๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการทดลองและใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยเหมาะสม เพียงพอ  
ได้ลงมือปฏิบัติครบทุกคน 
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๓๖๗ 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติการทดลองที่หลากหลาย 
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๓๖๘ 

 

 

 

มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้   

 ร้อยละ 95 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและ
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ  
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ 
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

วิธีด าเนินการ 
 

 ขั้นวางแผน 
 ๑. ครูศึกษาวิเคราะห์ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ และน าข้อมูลมาวางแผน เพ่ือปรับปรุงและ 
พัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 ๒. ครูผู้สอนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงการท าแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ 
เพ่ือน าปัญหาการจัดการเรียนรู้มาร่วมอภิปราย 
 ๓. ครูเข้ารับการพัฒนาตนเองทางด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้การสร้างและการใช้สื่อเทคโนโลยี 
 

 ขั้นด าเนินการ 
 1. ครูปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทั้งด้านความรู้   
ด้านกระบวนการ และเจตคติ โดยใช้วิธีการที่หลากหลายน าผลการด าเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมาหรือ  
ในภาคเรียนที่ผ่านมาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้การสร้างสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสมกับเนื้อหา
เหมาะสมกับผู้เรียนและ การใช้รูปแบบวิธีการสอนที่หลากหลาย เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
 2. ครูวัดผลประเมินผลผู้เรียนโดยใช้ เครื่องมือการประเมินผลที่หลากหลาย เช่น การถามตอบ 
ขณะสอน การอภิปราย ทักษะกระบวนการกลุ่มการทดสอบย่อย การให้ท ารายงาน การน าเสนองาน การท า
โครงงาน การผลิตชิ้นงาน เพ่ือประเมินและตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียน 
 3. ครูท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาที่พบ เพ่ือให้กระบวนการเรียนรู้บรรลุเป้าหมาย 

 

ขั้นติดตามและประเมินผล 
๑. ครูน าข้อมูลผลการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนมาปรับปรุง และพัฒนา 

 ๒. ครูจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนนอกเวลาเรียน 
 ๓. ครูวัดและประเมินผลนักเรียนกลุ่มที่ได้รับการสอนซ่อมเสริมและก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
 

 ขั้นปรับปรุงพัฒนา 
ครู มีชุมชนแห่ งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้ เกี่ ยวข้องเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุ งการจั ด 

การเรียนรู้  และน าผลการท าวิจัยในชั้นเรียนมาปรับปรุงพัฒนา ส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครั้งต่อไป 
 



รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

 

 
 

๓๖๙ 
 

ผลงาน/ผลการด าเนินการ 
 

๑. ครูผู้สอนมีวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ไขและปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนโดยในปีการศึกษา 
2562 ครูผู้สอนทุกคนมีวิจัยในชั้นเรียนคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๒. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านตามเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 
ตารางแสดง หัวข้อวิจัยในชั้นเรียนของครูปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

ชื่อ - สกุล ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน 

นางคุณากร  จิตตางกูร 
การศึกษาพฤติกรรมการสอนของครูและพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ในรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพืช 

นางทองเพียร  สิงห์ชัย 
การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใช้แบบ 
ฝึกกิจกรรม 

นางอ้อยใจ  ทิพย์เนตร 
ผลของการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ (active learning) ) ด้วยเทคนิคเพ่ือนเรียน เทคนิค 
คิดเดี่ยว-คิดคู่-คิดร่วมกัน และเทคนิคการอภิปรายเป็นทีม ในรายวิชา เคมีอินทรีย์และ 
สารชีวโมเลกุล รหัสวิชา ว๓๐๒๓๓ เรื่องสารประกอบไฮโดรคาร์บอนประเภทแอลเคน 

นางกาญจนา  ค าจีนะ การใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

นายนรชัย  ปัญโญ 
การศึกษาพฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ของครูฟิสิกส์ในการรับรู้ของนักเรียนที่
เรียนรายวิชา ว ๓๐๒๐๑ กลศาสตร์ 

นางสาวสุณัฐชา  โนจิตร 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชากลศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔      
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 2562 

นางสุวรรณา ธิมา 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่องตารางธาตุ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ท่ีเรียนโดยใช้เกมส์ และการ
สอนแบบปกติ 

นายนวมินทร์  วงค์ไชย 
การศึกษาพฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ของครูฟิสิกส์ในการรับรู้ของนักเรียนที่
เรียนรายวิชา ว ๓๐๒๐๓ ไฟฟ้าแม่เหล็ก 

นายอเนก  ไชยบุตร 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม รายวิชา พันธุศาสตร์และ
วิวัฒนาการ ว๓๐๒๖๑ ส าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

นายธวัฒน์ ก้างออนตา 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
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๓๗๐ 

 

ชื่อ - สกุล ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน 

นางสาวรุ่งทิพย์ นิโรจน์ 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องระบบในร่างกายมนุษย์และสัตว์ 
โดยใช้ชุดกิจกรรม 

นางลอองพรรณ เกษร
สุวรรณ์ 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายที่มีต่อการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง
กราฟ โดยใช้บทเรียนปฏิบัติการ 

นายปรีชา หยีดน้อย 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม โดยใช้สื่อประสมในการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒  
ปีการศึกษา ๒๕๖2 

นายบุญเลิศ จรัส 
การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕62 

นายแมนรักษ์ เปรมทอง 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และ
พฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ 

นางมิษณา ภัคกิตติ
โสภณ 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วนระหว่างสอนโดย
ใช้ทักษะ/กระบวนการแก้ปัญหากับการสอนปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

นางประภัสสร  ทับทอง การศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๖ 

นางพัชรินทร์ บุญยืน 
การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ เอส ที เอ ดี 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔ 

นายก่อเกียรติ  ศิจิตต์ 
การทดลองการเปลี่ยนพฤติกรรมการส่งงานล่าช้าและไม่ส่งการบ้านของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย โดยการให้แบบฝึกหัดน้อย
กว่าเพื่อน และท าในห้องเรียน 

นางสาวสรัลทร  ปุกค า
นวล 

การใช้แบบฝึกทักษะเพ่ือพัฒนาการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๖ 

นางบัวตูม  ออนตะไคร้ 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖/๓ ปีการศึกษา ๒๕๖2 

นางณัฐนันท์ ไพรัตน์ 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย และความสามารถทางการคิด 
วิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ CIRC 
กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ วิชาภาษาไทย ๖ (ท๒๓๑๐๒) วรรณคดีเพ่ือชีวิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

นางนันทวรรณ สามค า การใช้ชุดฝึกทักษะ เพ่ือกรพัฒนาทักษะการอ่านสะกดค า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
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๓๗๑ 
 

ชื่อ - สกุล ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน 

นางธัญชิตา รัตนาธรรม 
การใช้ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ที่เน้นวิธีการเรียนแบบ ๔ MAT  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 

นางศิริพร  ผลากอง 
การแก้ไขปัญหาการอ่านออกเสียง ร และ ล และค าควบกล้ า ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

นายบรรจง  อาทิตย์สาม 
การจัดกจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่องการเทียบเวลาโลก วิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

นายประชา วงค์ศรีดา 
การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนผ่านสื่อสังคม (Social Media) เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ อาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทย รายวิชา
ประวัติศาสตร์ไทย ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 

นางพัชราภรณ์  คุณาธร
ภักด ี

การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย
ใช้ชุดฝึก เรื่องชนิดต่างๆ ของวลีในภาษาอังกฤษ (Phrase) 

นางสาวสุรีรัตน์  จันทร์
สกาว 

แก้ไขปัญหาการออกเสียงพินอิน  โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงพินอินของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  

นายเกียรติไกร ทนันชัย 
การพัฒนาทักษะการวาดภาพตัวละครไทยของนักเรียน โดยการเขียนตามแบบ วิชา
ทัศนศิลป์ ๒ (ศ ๒๒๑๐๓) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

นายวราวุธ  ใสวรรณ์ 
การพัฒนาทักษะการปฏิบัติดนตรี (การตีขิม) วิชาดนตรีปฏิบัติ ศ ๓๐๑๐๑  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  

นายวิชย์สิทธิ์บุญ  ยุรี 
ก า ร ศึ ก ษ า ส ม ร ร ถ ภ า พท า ง ก า ย  ข อ ง นั ก เ รี ย น ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่  ๒ / ๒  
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

ว่าที่ร.ต. สุรยุทธ  
ช านาญยา 

การศึกษาเจตคติที่มีต่อการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษา ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

นางสาวสุกัญญา โชติ
วรรณพร 

การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
วิชาการงานอาชีพ ๓  

นางอรุณี ผ่องใส 
กระบวนการเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าจากโครงงานส าหรับ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  

 
ภาคผนวก  - รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (SAR) ของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                 ปีการศึกษา 2562 
 - รายงานผลการปฏิบัติงาน “กระดานข่าว” ปีการศึกษา 2562 
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๓๗๒ 

 

 
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนปรับปรุงหลักสูตรแผนการจัดการเรียนรู้ 
ฉบับย่อระดับชั้น ม.ต้น ปีการศึกษา2560 

 
 

 
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้  
ส าหรับครูในกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
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๓๗๓ 
 

ตารางแสดง การเข้าร่วมพัฒนาด้านการสร้างและการใช้สื่อการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
 

ที ่ เรื่อง สถานที่จัดอบรม รายช่ือครูที่เข้าอบรม 

๑ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการเรียนการสอน (ICT) 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
จ.นครปฐม 

นางมนัสชนก  ตามวงค์ 
นายชวลิต  ธิจันดา  

๒ 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่การพัฒนา
การศึกษาด้วยสื่อนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๓๖ นั้น  
 

นางสุนีย์   ยาม ี

๓ 
การท า Info graphic เพ่ือใช้ใน
สื่อการสอน 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นายจุลดิษฐ  วีรศิลป์ 

๔ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู้ทาง
วิชาการท่ีมีความเข้มข้นและ
เนื้อหาที่อาจเข้าใจคลาดเคลื่อน 
ให้สามารถน าไปประยุกต์ในการ
จัดการสอนและสร้างสื่อการเรียน
การสอนได้  

โรงเรียนมหิดล 
วิทยานุสรณ์ 
จ.นครปฐม 

นางสายพิน  วงษารัตน์ 
นางอ้อยใจ  ทิพย์เนตร 
 
 

๕ 
การสร้างสื่อการสอนและการ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือเพ่ือน าเสนอ
ผลงานในชั้นเรียน 

มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง นายนวมินทร ์ วงค์ไชย 

๖ 

การประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์ Mind  
Meister, Middomo, Giffy, 
Google และ GoConqr ในการ
สนับสนนุการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง นางสายพิน  วงษารัตน์ 
นางอรุณี  ผ่องใส  

๗ 
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนา
งานสื่อสารการเรียนการสอนทาง
วิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยั 
แม่ฟ้าหลวง 

น.ส.ตฤนพรรษ  แก้วทอง 
น.ส.ศรัญญา แสนแพง 

๘ 
การเรียนรู้แนวใหม่กับเครื่องมอื
การเรียนรู้ที่อาศัยสื่อสังคมเป็นฐาน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสายพิน วงษารัตน์  
น.ส.สุกัญญา โชติวรรณพร 

๙ 
การพัฒนาสมรรถนะการสอนสุข
ศึกษาและพลศึกษาแบบบูรณา

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ว่าที่ ร.ต.สุรยุทธ ช านาญยา 
นายวิชย์สิทธิ์บุญ  ยุรี  
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๓๗๔ 

 

ที ่ เรื่อง สถานที่จัดอบรม รายช่ือครูที่เข้าอบรม 
การร่วมกับภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

๑๐ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายภาพ
และการสร้างสื่อ 
วีดิทัศน์ด้วยโทรศัพท์มือถือเพ่ือใช้
ส าหรับการสร้างสื่อการเรียนการ
สอน ส าหรับครูระดับมัธยมศึกษา 

มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง นายเกียรติไกร  ทนันชัย 
นางมยุรี   มูลสวัสดิ ์
นางสาวพพรรธน์  มณีรัตน์
  

๑๑ 

หลักสูตรเทคนิคการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีการสอนกับการบูรณา
การสะเต็มศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 

ณ โรงแรมไอบิสสไตล์ 
กรุงเทพมหานคร 

นางคุณากร  จิตตางกูร 

๑๒ 
การจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 
๔.๐ ศตวรรษท่ี ๒๑ 

โรงแรมเชียงใหม่ภูค า 
จังหวัดเชียงใหม่ 

นางอ้อยใจ  ทิพย์เนตร 

๑๓ 
เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพ่ือครูไทย 
๔.๐ 

ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา 
กรุงเทพมหานคร 

นางลอองพรรณ เกษรสุวรรณ์ 
นายบุญเลิศ  จรัส 
นายเอกลักษณ์ อุตะมะแก้ว 

๑๔ 

ศาสตร์พระราชาด้วย Active 
Learning และ Professional 
Learning Community : PLC สู่
คุณภาพการศึกษาไทยที่ยั่งยืน 
Thailand ๔.๐ 

เอกโอชา จังหวัดเชียงราย นางละอองพรรณ์ เกษรสุวรรณ์ 
นายเกียรติไกร  ทนันชัย  
น.ส.สุกัญญา โชติวรรณพรนาย
วราวุธ  ใสวรรณ์ 
นางมยุรี  มูลสวัสดิ ์
นางสายพิน วงษารัตน์ 
นายวิรัตน์  แก้วเป็ง  
นางนันทวรรณ  สามค า  
นางบัวตูม  ออนตะไคร้ 
นางพัชรินทร์  บุญยืน  
นางสาวมินษนา ภัคกิตติโสภณ
นางยุวดี แสนทรงสิริ 

๑๕ 

ศาสตร์พระราชาด้วย Active 
Learning และ Professional 
Learning Community : PLC สู่
คุณภาพการศึกษาไทยที่ยั่งยืน 
Thailand ๔.๐ 

โรงเรียนฝายกวาง  
จังหวัดพะเยา 

นายปรีชา  หยีดน้อย 
นายบุญเลิศ      จรัส 
นายเอกลักษณ์  อุตะมะแก้ว 
นายกฤษฎา การหมั่น 
นายก่อเกียรติ ศิจิตต์  
นางอรุณี ผ่องใส  
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๓๗๕ 
 

ที ่ เรื่อง สถานที่จัดอบรม รายช่ือครูที่เข้าอบรม 
นางมนัสชนก ตามวงค์  

๑๖ 

การถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล
เพ่ือเป็นพ้ืนฐานส าหรับงานสร้าง
สื่อการเรียนการสอน ส าหรับครู
คอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นายปรัชรัฏต์  ใจมา 

๑๗ 
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
ทางคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ ด้วย
โปรแกรม GeoGebra  

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นางลอองพรรณ เกษรสุวรรณ์
นางพัชรินทร์ บุญยืน  

๑๘ 
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
ทดลองใช้สื่อและวิธีการสอนที่
เหมาะสม 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นางสร้อยทิพย์ แก้วหน่อ 
นางกฤษณา จันต๊ะคาด 

๑๙ 

การประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์ 
Socrative, Pinterest และ 
Mindmeister ในการสนับสนุน
การเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นางสายพิน วงษารัตน์ 

๒๐ 
ปฏิบัติการใช้สื่อเสริมในการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๓๖   
 

นางสาวนวลสวาท  จอมใจ 

๒๑ 

การประยุกต์ใช้ทักษะการคิดเชิง
พ้ืนที่และเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศในงานการเรียนการ
สอนระดับมัธยมศึกษา 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นางสาวรุ่งทิพย์ นิโรจน์
นายธวัฒน์  ก้างออนตา 

๒๒ 
การสร้างสื่อวีดีทัศน์เพ่ือสร้างสื่อ
การเรียนการสอนส าหรับครู
คอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   นางสุนีย์   ยาม ี  
นายชวลิต  ธิจันดา 

๒๓ 

ปฏิบัติการการใช้สื่อการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ เพ่ืออาชีพ
ส าหรับครูสอนภาษาอังกฤษใน
ระดับมัธยมศึกษา   

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๓๖ 

นางสร้อยทิพย์  แก้วหน่อ 
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๓๗๖ 

 

ที ่ เรื่อง สถานที่จัดอบรม รายช่ือครูที่เข้าอบรม 

๒๔ 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม นางสายพิน  วงษารัตน์ 
นางสาวมนิษนา  ภัคกิตติโสภณ 
นายชวลิต  ธิจันดา  
นายอเนก  ไชยบุตร 
  

๒๕ 

เรื่อง STEM Education: 
Informal Learning for 
Museums and Science 
Centers   

ณ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอย
สุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

นางยุวดี  แสนทรงสิริ 

๒๖ 

บรมเชิงปฏิบัติการทักษะด้านเคมี
ประยุกต์เพ่ือประยุกต์ใช้ความรู้
และประสบการณ์ของ
มหาวิทยาลัย ในการส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพการสอนของ
ครูผู้สอนในด้านเคมีประยุกต์ 

ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นางทองเพียร  สิงห์ชัย  
นางอ้อยใจ  ทิพย์เนตร 

๒๗ 

อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะด้าน
ฟิสิกส์ เพ่ือประยุกต์ใช้ความรู้และ
ประสบการณ์ของมหาวิทยาลัย 
ในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
การสอนของครูผู้สอนในด้าน
ฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นายนรชัย  ปัญโญ  
นายนวมินทร์  วงค์ไชย  
นายดุษฎี  ศรีทรงราช 

๒๘ 

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ส าหรับครูมัธยมศกึษา
ตอนต้น 

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม นางสาวมนิษนา  ภัคกิตติโสภณ
นายกกฤษฎา  การหมั่น  

 
ภาคผนวก  -  รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (SAR) ของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                 ปีการศึกษา 2562 
     -  iรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านช่องื่งระบบออนไลน์  ปีการศึกษา 2562 
เอกสารหลักฐานอ้างอิง   ผลงานนักเรียน ครแูละบุคลากรทางการศึกษาและผลงานของโรงเรียน 
 
 
 
 



 

 
 

๓๗๗ 
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ความโดดเด่น 
โรงเรียนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลยั  เชียงราย 
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๓๗๘ 

 

ความโดดเด่น 
 ความโดดเด่นของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  บนพ้ืนฐานบริบท 
ของโรงเรียน คือ เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน  ตามขีดความสามารถท าให้ผู้เรียน 
มีความสมบูรณ์และสมดุลทั้งทางร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจและสติปัญญา ปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้  
การจัดการศึกษาเกิดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  เน้นไปที่การจัดการเรียนรู้ที่เป็นกระบวนการและ 
เป็นระบบ  ตลอดจนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ    
โรงเรียนจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทุนมนุษย์และเป็นเป้าหมายส าคัญที่สุดที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายทุก
คนในโรงเรียนต้องรับรู้ และปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้บรรลุถึงเป้าหมาย คือ มาตรฐานและประเด็น
พิจารณา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาที่เกิดขึ้น (accountability) ประกอบด้วยมาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของผู้เรียน “โครงงานสร้างสรรค์ สุขภาพสร้างเสริม จิตอาสารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ  โดยค่านิยม  PCSHSCR และมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียน 
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัล  เพ่ือเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย 
(Integrating Digital Tools for Learning Enhancement in the Subject in High School)  การพัฒนา
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕61  จ านวน  3  มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
และมีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  สะท้อนถึงคุณภาพย่างแท้จริง’ โดยการ
จัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน  

ระดับคุณภาพของสถานศึกษา 

  ระดับ ก าลังพัฒนา 
  ระดับ ปานกลาง 
  ระดับ  ดี 
  ระดับ ดีเลิศ 
  ระดับ ยอดเยี่ยม 

 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน     
ระดับยอดเยี่ยม “โครงงานสร้างสรรค์ สุขภาพสร้างเสริม จิตอาสารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” 

1.  การจัดการเรียนรู้ Research School มุ่งสู่สากล   
2.  โครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ 
3.  โครงการจิตอาสา ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี เราท าดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับยอดเยี่ยม โครงการ/กิจกรรม  การบริหารและการจัดการ โดยค่านิยม  PCSHSCR 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับยอดเยี่ยม  (Integrating Digital Tools for Learning Enhancement in the Subject in 

High School). 



 

 
 

๑๓๙ 
 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

 

ตารางวิเคราะห์หลักฐาน/ร่องรอยที่สะท้อน และค่าเป้าหมาย   ความโดดเด่นของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรรราชวิทยาลัย เชียงราย 
มาตรฐาน/ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย/ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย / โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ 1   
คุณภาพของผู้เรียน     ระดับยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 90 

“โครงงานสร้างสรรค์ สุขภาพสร้างเสริม จิตอาสารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” 
1.   การจัดการเรียนรู้ Research School มุ่งสู่สากล   
เพ่ือมุ่งม่ันสู่การเป็น “นักวิจัย นักประดิษฐ์ และนักนวัตกรรม” 

ระดับยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 100 

2.  โครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ 
3.  โครงการจิตอาสา ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี เราท าดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน 

มาตรฐานที่ 2   
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับยอดเยี่ยม   
ร้อยละ 90 

การบริหารและการจัดการ โดยค่านิยม  PCSHSCR 
P : Proficiency    =  มีความสามารถ        
C : Creativity     =  สร้างสรรค์ 
S : Spirit     =  จิตอาสา                
H : Health    =  สุขภาพ 
S : Science    =  วิทยาศาสตร์           
C : Communit    =  บริการทางสังคม 
R : Royalty   =  สืบสานงานพระราชด าริ 

มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 90 

(Integrating Digital Tools for Learning Enhancement in the Subject in High School. 



รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

 

๓๘๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความโดดเด่น 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

“โครงงานสร้างสรรค์  
สุขภาพสร้างเสริม  

จิตอาสารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” 



 
 

๓๘๑ 
 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

 

 
  

 
 
 
 การจัดการเรียนรู้ Research School มุ่งสู่สากล เพ่ือมุ่งมั่นสู่การเป็น“นักวิจัย นักประดิษฐ์ และ 
นักนวัตกรรม”  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  เน้นที่คุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยรวม 
โดยให้สอดคล้องกับการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน รวมทั้งระบบการจัดการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพของโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ด้านการบริหารวิชาการ  หลักสูตรสถานศึกษาจะเป็น
ตัวสะท้อนคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาได้เป็นอย่างดี มีหลักสูตรกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์และหลักสูตร
สถานศึกษา  โดยจะมีการก าหนดจุดมุ่งหมาย แนวทาง วิธีการและเนื้อหาสาระที่เรียน ตลอดจน วิธีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอนในสถานศึกษา ซึ่งจะสะท้อนว่าผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ  เจตคติและ
พฤติกรรมตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนดไว้หรือไม่ หลักสูตรค านึงถึงบริบทของผู้เรียน ท้องถิ่น
และชุมชน มีการบูรณาการสาระการเรียนรู้ หรือจัดท ารายวิชาเพ่ิมเติมที่สอดคล้องกับ ความถนัด ความสามารถ
และความสนใจของผู้เรียนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน  ตามขีดความสามารถท า
ให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์และสมดุลทั้งทางร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจและสติปัญญา ปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้
การจัดการศึกษาเกิดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  เน้นไปที่การจัดการเรียนรู้ที่เป็นกระบวนกา รและ 
เป็นระบบ  ตลอดจนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  ท าให้
ผู้เรียนส าเร็จในการเรียนของผู้เรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นคุณภาพ
มาตรฐานที่เป็นเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ที่โรงเรียนก าหนด และระบบการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  
โรงเรียนมุ่งเน้นที่คุณภาพในเรื่องกระบวนการจัดการเรียนรู้  ด าเนินการพัฒนาวิชาการ การพัฒนาครูและ
บุคลากร การจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน  ส่งผลการจัดการเรียนรู้  Research School มุ่งสู่สากล Princess 
Chulabhorn Science High School Chiang Rai ประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญ 

 การศึกษาเป็นกระบวนการที่ท าให้คนมีความรู้และคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ช่วยให้คนนั้นอยู่รอดในโลกได้ 
เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมส่วนรวม (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี , 
2545) ดังนั้นคุณภาพการศึกษาจึงสะท้อนถึงคุณภาพคนที่เป็นผลผลิตของการจัดการศึกษา ในบริบทของ 
สังคมไทยปัจจุบัน สถานศึกษาจึงเป็นหน่วยงานหลักท่ีมีหน้าที่ในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะในระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ปัจจุบันสถานศึกษาส่วนใหญ่ยังมีความเหลื่อมล้ าแตกต่างกัน ทั้งในด้าน 
งบประมาณ คุณภาพ บุคลากร หรือ แม้แต่ปัจจัยด้านผู้เรียน รวมทั้งปัจจัยเอ้ืออ่ืน ๆ เช่น ความร่วมมือของ
คณะกรรมการสถานศึกษา การสนับสนุน จากชุมชน หน่วยงานหรือองค์กรที่อยู่ใกล้เคียงสถานศึกษา และการ
ติดตามช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด ปัจจุบันสถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษาด้วยตนเอง มีการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาตามบริบทและความต้องการของตนเอง คุณภาพผู้เรียนและคุณภาพในการบริหารจัดการ
จึงมีความแตกต่างกัน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา อันน าไปสู่การก าหนดให้
มีมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ การศึกษา พ.ศ. 2561 และ 

การจัดการเรียนรู้ Research School มุ่งสู่สากล  
 เพ่ือมุ่งมั่นสู่การเป็น “นกัวิจัย นกัประดิษฐ์ และนกันวัตกรรม” 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

 

๓๘๒ 

 

 
 
กระทรวงศึกษาธิการมีการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561  ลงวันที่ 
6 สิงหาคม 2561 ส าหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ซึ่งจะท าให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามี
คุณภาพได้มาตรฐาน และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545  
และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขโดยกระบวนการ
จัดการเรียนรู้  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  การจัดการศึกษาให้ยึดหลัก
การศึกษาตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 : 5 – 6)  แนวการจัดการศึกษา ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคน 
มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษา ต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและศักยภาพ  โดยจัดเนื้อหาและกิจกรรม  ให้สอดคล้องกับ
ความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน  ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ฝึกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ ์ การประยุกต์ความรู้มาใช้ ในการป้องกัน  แก้ปัญหา และเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพ่ือให้
ด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และมีความสุข (กรมวิชาการ. 2545 : 1)  การจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนต้องมีประสบการณ์ตรง ฝึกปฏิบัติจนค้นพบความถนัด และวิธีการของตนเอง ท า
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่ม ฝึกคิดอย่างหลากหลายและสร้างสรรค์จินตนาการ ตลอดจนได้แสดงออก
อย่างชัดเจน และมีเหตุมีผล ได้รับการเสริมแรงให้ค้นหาค าตอบ แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง ได้ฝึกค้นคว้ าแสวงหา
ความรู้ รวบรวมข้อมูลและสร้างสรรค์ความรู้  ฝึกตนเองให้มีวินัย และรับผิดชอบในการท างาน  ฝึกประเมิน 
ปรับปรุงตนเองยอมรับผู้อ่ืน ตลอดจนสนใจใฝ่รู้ ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง  ส าหรับครูผู้สอนต้องเรียนรู้การสอนทั้ง
เนื้อหาและเทคนิค วิธีการ จัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เสริมแรงให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
ออกแบบการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออก และคิดอย่างสร้างสรรค์ ใช้แหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย และเชื่อมโยงประสบการณ์กับชีวิตจริง สังเกตและประเมินพัฒนาการของผู้เรียนอย่า ง
ต่อเนื่อง (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.2543 : 29-31)  
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ 
ได้แก่ความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์  การคิดอย่างสร้างสรรค์   
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ ความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง  ๆ ความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาส าหรับ 
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  โดยใช้เกณฑ์ของโรงเรียนมหิดลวิทยา-
นุสรณ์เป็นบรรทัดฐาน เงื่อนไขความส าเร็จการด าเนินงาน จัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 
ในลักษณะโรงเรียนประจ า เน้นคุณภาพเป็นต้นแบบของภูมิภาค ต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพระดับเดียวกับ 

 
 



 
 

๓๘๓ 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ การบริหารและการจัดการศึกษาภายใต้ผู้บริหารที่มี
วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีความเป็นประชาธิปไตย ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
และเป็นแบบอย่างที่ดี ยึดแผนพัฒนาสถานศึกษาเป็นส าคัญ จึงจะพัฒนากระบวนการบริหารการจัดการภารกิจ
ของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ จนเกิดประสิทธิผล และได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทาง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผ่านกระบวนการเรียนรู้ 
ที่หลากหลาย  สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์ ที่ก าหนด 

2. วัตถุประสงค์ 

 1)   เพ่ือพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สู่การ
เป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ และนักนวัตกรรม 
 2)  พัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ มีการท างานเป็นทีม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ น าไป
แก้ปัญหาและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม  
 3)  เพ่ือนักเรียนมีโอกาสเผยแพร่ และแสดงผลงานแก่สาธารณะชนทั้งในโรงเรียน นอกโรงเรียน จนถึง
ระดับนานาชาติ  

3. กระบวนการพัฒนา 

 กระบวนการพัฒนา  แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  การน าไปใช้จริง และ 
ผลที่เกิดขึ้นจริง  ดังนี้ 

1) สภาพปัญหาก่อนการพัฒนา   

 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2536  
ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จังหวัด
เชียงราย” ต่อมาวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2536 เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย” 
เป็น 1 ใน 12 และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย” วัตถุประสงค์การ
จัดตั้ง เพ่ือสนับสนุนและผลิตก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันเป็นโรงเรียนที่อยู่ใน
แผนและยุทธศาสตร์  ส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่เรียนดี มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีโอกาสเพิ่ม
มากขึ้น ในการเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาและได้พัฒนาความรู้พ้ืนฐานในด้านนี้อย่างเข้มข้นน าไปสู่การ
แก้ปัญหาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ได้ผลอย่างแท้จริง และเพ่ือเป็นสถานศึกษาระดับมัธยมตัวอย่าง ในด้าน
การฝึกอบรมนักเรียนให้เป็นกุลบุตร กุลสตรีที่เพียบพร้อมด้วยจริยธรรม สามารถพ่ึงพาตนเองได้และเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม  โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 โรงเรียนทั่วประเทศได้ร่วมมือกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบ
ของรัฐแห่งแรกท่ีมุ่งเน้นการผลิตนักวิจัย นักประดิษฐ์ และนักคิดค้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
เทียบเคียงกับนักวิจัย นักประดิษฐ์ และนักคิดค้นชั้นน าของนานาประเทศ แต่เนื่องด้วยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
สามารถผลิตนักเรียนได้เพียงปีละ 240 คน ซึ่งมีจ านวนไม่เพียงพอจึงได้เปิดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง  โดยนอกเหนือจากนักเรียนที่ร่วมโครงการในห้องเรียน
วิทยาศาสตร์แล้ว นักเรียนทุกคนก็ได้รับการเรียนการสอนและการประเมินผลเฉกเช่นเดียวกัน  และ 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มีนักเรียนเขตพ้ืนที่บริการ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน  
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2) การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 

 การออกแบบนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาที่แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างปัญหา แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่ใช้  ในการจัดการเรียนรู้ Research School มุ่งสู่สากล 
Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai   
   แผนภูมิแสดง  การพัฒนาศักยภาพนักเรียน สู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม   
                     ตามบริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
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แผนภูมิแสดงการด าเนินงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
แผนภูมิแสดง การจัดการเรียนรู้ Research School มุ่งสู่สากล Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai  สอดคล้องกับค่าเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และนโยบาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓๘๗ 
 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

 

 ขั้นตอนการด าเนินการ   
 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้ด าเนินการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความ
เป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการและประเด็นพัฒนา
นักเรียนตามวิสัยทัศน์ เอกลักษณ ์อัตลักษณ์ และนโยบายการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา โดยมีวิสัยทัศน์ที่
จะ “มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือมุ่งม่ันสู่การ
เป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ และนักนวัตกรรม” โดยได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ Research School มุ่งสู่สากล 
Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai  นักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจนเป็นที่ยอมรับ  
ผ่านกระบวนการการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ จนบังเกิดประสิทธิผลตามค่าเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจที่ก าหนด  โดยโรงเรียนได้จัดท า แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบัติงานประจ าปี หลักสูตร
สถานศึกษา  แผนการจัดการเรียนรู้  ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
มีการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และ
รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบอย่างสม่ าเสมอ 
          วิธีด าเนินการ 
 โรงเรียนด าเนินการจัดการเรียนรู้ Research School มุ่งสู่สากล Princess Chulabhorn Science High 
School Chiang Rai  โดยการก าหนดกรอบมาตรฐานการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เป้าหมาย 
ตามมาตรฐานที่โรงเรียนก าหนด  ดังนี้  
 ขั้นวางแผน 
 คณะกรรมการฝ่ายบริหารวางแผนในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  แผนการจัดการเรียนรู้
แผนปฏิบัติการ การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา และแนวทางการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพให้สอดคล้องกับ
บริบท  ค่าเป้าหมายของโรงเรียน โดยจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับฝ่ายบริหาร
โรงเรียนและคณะกรรมการนักเรียน เพ่ือหาจุดเด่น จุดด้อย และน าแนวคิด ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไป
พัฒนาโดยประชุมคณะครู เพ่ือแสดงความคิดเห็น น าไปปรับปรุงแก้ไข และน าเสนอผู้ปกครองในการประชุม
ประจ าปี พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะ 
 
จุดเน้นของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนานักเรียนผู้มี
ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ เพ่ือไปสู่ความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น มีความสามารถ
ระดับสูงเทียบเคียงนักวิจัยชั้นน าของนานาชาติ  มีจิตวิญญาณมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีต่อเพ่ือ
ร่วมโลกและธรรมชาติ  สามารถสร้างองค์ความรู้ให้กับประเทศชาติ และสังคมไทยในอนาคต ช่วยพัฒนา
ประเทศชาติ  เป็นสังคมผู้ผลิตที่มีมูลค่าเพ่ิมมากขึ้น สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สังคมแห่ง
คุณภาพและแข่งขันได้ และสังคมที่ยั่งยืนพอเพียง นอกจากนี้ได้พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
ดังนี้  1) มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  2) มีความภูมิใจในความเป็นไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย 3) มีจิต
สาธารณะและมีอุดมการณ์มุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศ 4) มีวินัยและมีความซื่อสัตย์สุจริต  5) มุ่งมั่นในการ
ท างานและด ารงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง  6) ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ รักการอ่าน และการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง   
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๓๘๘ 

 

7) เห็นคุณค่าของการเรียนรู้จากการปฏิบัติทดลองจริง  8) เห็นคุณค่าและความส าคัญของการวิจัยและการ
ประดิษฐ์คิดค้น  9) มีจิตใจเปิดกว้าง เชื่อในเหตุผล เปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของตนเองได้ตามข้อมูลและ
หลักฐานใหม่ที่ได้รับ และ 10) รักและเห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย   
 
 การด าเนินการจัดการเรียนรู้ Research School มุ่งสู่สากล Princess Chulabhorn Science High 
School Chiang Rai 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน การวางแผนปฏิบัติงาน การควบคุม ก ากับ ติดตาม
ดูแล เกี่ยวกับการบริหารงานของโรงเรียน ได้ศึกษาหาข้อมูลของโรงเรียนจากชุมชนในท้องถิ่นจากประชาชน 
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ท าการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และ
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษาเพ่ือหาจุดอ่อน จุดแข็ง โดยใช้วิธีการจัดท า SWOT ได้น ากระบวนการบริหาร
ระบบ PDCA ของเดมมิ่ง (Deming) มาใช้ในการด าเนินการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย 
และวัตถุประสงค์ของโรงเรียน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School - Based Management : SBM) ในการ
พัฒนานักเรียนมีคุณลักษณะตามค่านิยม PCSHSCR  สั่งสมในลักษณะที่ยั่งยืน คือ มีภูมิรู้  ภูมิธรรมและภูมิฐาน  ดังนี้ 

1. ทบทวนบทบาท ภารกิจ ก าหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโรงเรียนในแต่ละช่วงเวลา         
ให้สอดคล้องกับนโยบายของเขตพ้ืนที่การศึกษา และจัดท าแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกัน 

2. ปรับปรุงรูปแบบ กระบวนการวางแผนของโรงเรียน โดยให้ความส าคัญยึดการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย    
3. ก าหนดโครงสร้างองค์กร มอบหมายนโยบายและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร   

อย่างชัดเจน เพ่ือการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรให้เหมาะสมกับภารกิจที่มอบหมาย 
5. ก าหนดกระบวนการพิจารณาประเมินผลงานที่เหมาะสมเป็นธรรม 
6. จัดให้มีการออกแบบสอบถาม เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย    

เพ่ือน าผลมาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
7. ก าหนดนโยบายก ากับ ติดตาม การปฏิบัติงาน และการใช้ทรัพยากรในหน่วยงาน 
8. จัดท าแผนแม่บทในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหารงานและการจัด        

การเรียนการสอน ตลอดจนการจัดท าระบบสารสนเทศของหน่วยงาน 
9. ก าหนดขอบเขตและวิธีการเข้าถึงข้อมูลและระบบการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล 
น าผลการวิเคราะห์และศึกษาปัญหาของสถานศึกษาเพื่อการวางแผนปฏิบัติงาน สรุปได้ดังนี้ 
จุดอ่อนของสถานศึกษา 
1. ด้านผู้เรียนมีปัญหาในการพัฒนาศักยภาพมุ่งสู่ระดับนานาชาติ 
2. ด้านครูผู้สอนส่วนหนึ่งยังขาดทักษะการใช้ ICT เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน  
จุดแข็งของสถานศึกษา 

 1. นักเรียนมีคุณลักษณะตามค่านิยม PCSHSCR สั่งสมในลักษณะที่ยั่งยืน คือ มีภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิฐาน   
 2.  นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ สามารถน าเสนอสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ในระดับ ดี 
 



 
 

๓๘๙ 
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 3. ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้การช่วยเหลือและสนับสนุน ทั้งด้านทรัพยากร งบประมาณ และการมีส่วน
ร่วมในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินงานต่าง ๆ  

4. ด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน โรงเรียนจัดให้มีบรรยากาศการเรียนรู้ในโรงเรียน 
ทั้งด้านวิชาการ และด้านการบริหารจัดการ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนท าให้โรงเรียนมีความพร้อมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ได้อย่างเต็มศักยภาพ  
 การด าเนินการโดยแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ มีค าสั่งมอบหมายงานและพรรณนางานอย่างชัดเจน ปฏิบัติได้ 
โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารตามโครงสร้าง นิเทศ ติดตาม ประสานประนีประนอม ให้ขวัญก าลังใจ ส่งเสริม
การแสดงศักยภาพ และรายงานผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปีการศึกษาและรายงานตามก าหนดของต้น
สังกัด  มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ใช้การสร้างเครือข่ายด้านวิชาการ แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา เครือข่ายด้าน
งบประมาณและการระดมทรัพยากร เครือข่ายด้านสัมพันธ์ชุมชน ผู้ปกครองเครือข่าย และด้านวิเทศสัมพันธ์   
 การด าเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษา 
 การบริหารสถานศึกษา  ได้บริหารจัดการตามระบบการประกันคุณภาพ โดยใช้วิสัยทัศน์ที่มุ่ง มั่น
พัฒนาองค์กร เอ้ืออาทรผู้รับบริการ ประสานพลังเครือข่าย ใช้หลักธรรมมาภิบาล ภายใต้การบริหารจัดการ
ตามโครงสร้างการบริหารงาน  ยึดหลักการมีส่วนร่วม   
 การจัดการโครงสร้างการบริหารโรงเรียน 
 โครงสร้างแบ่งการบริหารเป็น 5 กลุ่มบริหาร ได้แก่ กลุ่มอ านวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่ม
บริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารทั่วไป และกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและหอพัก มีค าสั่งมอบหมายภาระงาน
โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม กระจายความรับผิดชอบและพรรณนางานชัดเจน ทุกกลุ่มบริหารมีการบังคับบัญชา กลุ่มงาน
และงานตามล าดับ มีการประสานงานกันและมีเครือข่ายต่างๆ โดยการก ากับดูแลของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  
 
 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ Research School มุ่งสู่สากล  Princess Chulabhorn Science High School 
Chiang Rai 

การจัดการเรียนรู้ Research School มุ่งสู่สากล  Princess Chulabhorn Science High School Chiang 
Rai  มีวัตถุประสงค์ชัดเจน สอดคล้องกับวิสั ยทัศน์  นโยบาย เป้ าหมายและจุดเน้น พัฒนาคุณภาพ 
ของสถานศึกษา เกิดจากการรับรู้เข้าใจปัญหาและความต้องการร่วมกันของทุกฝ่ายทุกงาน ในสถานศึกษาผู้เกี่ยวข้อง 
มีส่วนร่วมคิดวางแผนและลงมือปฏิบัติหรือสนับสนุนตามบทบาทหน้าที่ 
 ขั้นวางแผน  
 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้ด าเนินการจัดประชุมคณะผู้บริหาร คณะ
ครูและบุคลากรทุกฝ่าย รวมถึงองค์กรภาคเครือข่าย ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สมาคม
ผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ตัวแทนอาจารย์มหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง 
จาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
เพ่ือรับทราบการด าเนินการจัดกิจกรรมของโรงเรียน และรับฟังความคิดเห็น เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปด าเนินการ
วิเคราะห์ความต้องการ และเป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และเพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์ 
การจัดการเรียนรู้ Research School มุ่งสู่สากล Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai ให้
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สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบายและเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาด้วยหลักการ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  ดังนี้ 
 1. กลุ่มบริหารวิชาการโดยงานพัฒนาศักยภาพนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  งาน
ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านโครงงาน Research School มุ่งสู่สากล และครูผู้สอนรายวิชาโครงงาน หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ ประชุมวิเคราะห์เพ่ือก าหนด
เป้าหมายในการด าเนินการและแนวทางการด าเนินการจัดการเรียนรู้ Research School มุ่งสู่สากล Princess 
Chulabhorn Science High School Chiang Rai เสนอต่อฝ่ายบริหาร เพ่ือขออนุมัติ 
 2. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษา 
สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ หัวหน้างาน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตัวแทนอาจารย์มหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยงจาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เชียงราย เพ่ือท าความเข้าใจ ความจ าเป็น  ชี้แจงแนวทางในการด าเนินงาน  ยึดวัตถุประสงค์
ความส าเร็จของ การจัดการเรียนรู้ Research School มุ่งสู่สากล Princess Chulabhorn Science High School 
Chiang Rai ด้วยหลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  
 3. ฝ่ายบริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอนุมัติ และแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการเรียนรู้ 
Research School มุ่งสู่สากล Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai พัฒนานักเรียนมีคุณลักษณะ
ตามค่านิยม PCSHSCR  คือ มีภูมิรู้  ภูมิธรรม และภูมิฐาน 
 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยงานส่งเสริมความเป็นเลิศด้านโครงงาน ในฐานะหัวหน้า
งานการจัดการเรียนรู้ Research School มุ่งสู่สากล Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai 
และท าหน้าทีครูผู้สอนรายวิชาโครงงาน จัดปฐมนิเทศนักเรียนที่เรียนวิชาโครงงานทุกคน คือนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 2 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพ่ือแจ้งถึงก าหนดการด าเนินงาน วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
โครงการร่วมกัน 

ขั้นด าเนินการ 
1. กลุ่มบริหารวิชาการ มีการก าหนดรายวิชาโครงงาน รวมถึงรายวิชาที่เปิดสอนเพ่ือส่งเสริม

ศักยภาพด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ ในโครงสร้างของหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิท ยาลัย 
เชียงราย มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นกลุ่มสาระหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน
งานวิจัยและโครงงาน นอกจากนี้ งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน (กลุ่มบริหารวิชาการ) งานพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี งานจัดการเรียนการสอนของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ น าวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ Research School มุ่งสู่สากล Princess 
Chulabhorn Science High School Chiang Rai ไปวางแผนในการด าเนินกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปี  
ได้แก่  กิจกรรมการน าเสนอโครงงาน (Science Fair)  กิจกรรมน าเสนอโครงงาน กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณฯ 
(Science Symposium)  กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันโครงงานและนวัตกรรมในเวทีระดับนานาชาติ   
กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของสมาคมวิทยาศาสตร์ อพวช ในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
กิจกรรมการประกวดโครงงาน YSC  กิจกรรมโครงงานเพาะพันธุ์ปัญญา มหาวิทยาลัยพะเยา  กิจกรรมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน  กิจกรรมการแข่งขันเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอ่ืน ๆ  กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สื่อ และการจัดการเรียนการ



 
 

๓๙๑ 
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สอนของทุกกลุ่มสาระฯ  กิจกรรมค่าย Inquiry  กิจกรรมค่ายหัวแหลม  กิจกรรมศึกษาดูงานทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  กิจกรรมศึกษาดูงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ กิจกรรมศึกษาดูงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์  และกิจกรรมฟังบรรยายความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ 

2. หัวหน้างานส่งเสริมความเป็นเลิศด้านโครงงาน ในฐานะหัวหน้างานการจัดการเรียนรู้ Research 
School มุ่งสู่สากล Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai และท าหน้าทีครูผู้สอนรายวิชา
โครงงาน ประชุมคณะครูที่ปรึกษาโครงงาน เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าใจเป้าหมายและมุ่งด าเนินการไปสู่
เป้าหมายร่วมกัน 

3.  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยงานพัฒนาศักยภาพนักเรียน งานส่งเสริมความเป็นเลิศ  
ด้านโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มเทคโนโลยี และงานวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ เตรียมฝึกซ้อมการน าเสนอโครงงานแก่นักเรียน เพ่ือร่วมแข่งขันในทุกเวทีทั้งระดับเขตพ้ืนที่ 
ระดับภาคและระดับนานาชาติ 

4.  นักเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดข้อตกลงต่าง ๆ การจัดการเรียนรู้รายวิชาโครงงาน เป็น
ผู้พัฒนาโครงงาน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการคัดเลือกผลงานโครงงานที่มีความเหมาะสมในการเป็นตัวแทนของ
ชั้นเรียนและของโรงเรียน ในการเข้าร่วมประกวดแข่งขันโครงงานในเวทีระดับต่าง ๆ เพ่ือการพัฒนานักเรียน  
ดังนี้ 

4.1 การพัฒนานักเรียนด้านองค์ความรู้  
 1) ครูผู้สอนรายวิชาโครงงาน และครูผู้สอนรายวิชาที่ส่งเสริมศักยภาพด้านโครงงานของ
นักเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวทางการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของ สสวท.  (เอกสารประกอบการรายงาน  หน้า 7) 

2) จัดกิจกรรมค่าย Inquiry โดยงบประมาณสนับสนุนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
การศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ เช่น สถาบันวิจัยจุฬาภรณ และการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาโดยใช้แหล่งเรียนรู้
ในท้องถิ่น งบสนับสนุนจากศูนย์พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ (ศพว.) เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ ในการพัฒนา
หัวข้อโครงงาน  

3) จัดกิจกรรมพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ และพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
ในวิชาสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ จัดค่าย Inquiry ค่ายหัวแหลม และค่ายเพาะพันธุ์ปัญญา 

4) จัดกิจกรรมการพัฒนาหัวข้อโครงงานในรายวิชาสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ ายวิชาโครงงาน
1 และรายวิชาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยบริบทจากปัญหาที่พบในชีวิตประจ าวันหรือความ
ต้องการพัฒนาของดีที่มีในชุมชน หรือการสร้างนวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหา เน้นการใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพ่ือกระตุ้นเกิดประเด็นปัญหาที่สามารถพัฒนาเป็นหัวข้อโครงงาน 

5) นักเรียนรวมกลุ่มเพ่ือจัดท าโครงงานตามสาขาวิชาที่สนใจได้แก่สาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 
คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ นวัตกรรม และสิ่งแวดล้อม จัดท าโครงร่างโครงงานเพ่ือหาครูที่ปรึกษาและอาจารย์
ที่ปรึกษาร่วม จากมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง   

6) ครูผู้สอนรายวิชาโครงงาน ด าเนินการจัดกิจกรรมวิพากย์หัวข้อโครงงานให้แก่นักเรียน  
โดยเชิญคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง รวมถึงเชิญครูที่ปรึกษาโครงงานแต่ละสาขาเข้าร่วมเป็นกรรมการ 
วิพากย์ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงงานนักเรียน 
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๓๙๒ 

 

7) นักเรียนด าเนินการพัฒนาโครงงานตามข้อเสนอแนะ ภายใต้การก ากับดูแลของครูที่
ปรึกษาโครงงานและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 

8) คัดเลือกผลงานโครงงานนักเรียนที่มีคุณภาพเพ่ือเป็นตัวแทนโรงเรียนในการเข้าร่วม
ประกวดแข่งขันในเวทีต่าง ๆ โดยผ่านการวิพากย์จากอาจารย์มหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง และคณะกรรมการ  
การจัดการเรียนรู้ Research School มุ่งสู่สากล Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai 

9) คณะกรรมการ การจัดการเรียนรู้ Research School มุ่งสู่สากล Princess Chulabhorn 
Science High School Chiang Rai  งานส่งเสริมเลิศด้านโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครูที่ปรึกษา
โครงงานทุกคน ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง ร่วมกันด าเนินการให้
ค าปรึกษาและฝึกซ้อมการน าเสนอของนักเรียนก่อนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันโครงงานในเวทีต่าง  ๆ

10) ส่งนักเรียนเข้าประกวดแข่งขันโครงงานในระดับต่าง  ๆได้รับการย าย่องและได้รับรางวัล 
4.2 การพัฒนานักเรียนด้านทักษะกระบวนการ  

1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาโครงงาน และรายวิชาที่ส่งเสริมศักยภาพด้านโครงงาน  
ที่เน้นกระบวนการกลุ่ม และการท างานเป็นทีมพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ  

2) การแบ่งกลุ่มให้นักเรียนพัฒนาผลงานโครงงานตามความสนใจ เพ่ือพัฒนาทักษะการท างานเป็นทีม 
 4.3 การพัฒนานักเรียนด้านจิตวิทยาศาสตร์ 

1) จัดกิจกรรมการน าเสนอผลงานเพ่ือเผยแพร่ผลงานของนักเรียนแก่สาธารณชน 
2) จัดกิจกรรมการน าเสนอผลงานของรุ่นพ่ี เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้รุ่นน้อง บนเวที

กิจกรรม Science Fair , Science Symposium 
5.  ฝ่ายบริหาร ให้การสนับสนุนสถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ ในการท าการทดลอง รวมทั้ง

สนับสนุนงบประมาณในการส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันโครงงานในเวทีระดับต่าง ๆ 
6.  มหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

เชียงราย ให้การสนับสนุนอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม และอนุเคราะห์การใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ขั้นสูง 
ร่วมถึงการวิพากษ์โครงงาน เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงงานของนักเรียน   มหาวิทยาลัยพะเยา 
ก าหนดการพัฒนาครูแกนน าและนักเรียน โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา เพ่ือเผยแพร่ผลงาน 

7.  ผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่าและชุมชน ให้การสนับสนุนวัสดุ ในการทดลองของนักเรียน เช่น พืช
ต่าง ๆ ในท้องถิ่น เพ่ือน ามาใช้ในการสกัด การให้ความรู้เรื่องการย้อมผ้า รวมถึงอนุเคราะห์ผ้าฝ้าย เป็นต้น  
นอกจากนี้ผู้ปกครองนักเรียนยังท าหน้าที่เป็นวิทยากรท้องถิ่น ให้ความรู้กับนักเรียน ในการน าความรู้  
มาต่อยอด พัฒนาโครงงาน และสนับสนุนทุนในการท าโครงงาน 
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8.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครอง ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง จัดเตรียมทุนและงบประมาณ เพ่ือสนับสนุน และให้ก าลังใจ ในการเข้า
ร่วมแข่งขัน การน าเสนอ และการเผยแพร่ผลงานโครงงานของนักเรียนในเวทีระดับต่าง ๆ 

8. กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ง ก าหนดแผนการน าเสนอผลงาน
โครงงาน (Science Symposium)   

9. หน่วยงานและสถาบันทางการศึกษา อาทิมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร และโครงการต่อกล้า 
ให้เติบใหญ่ ในการก ากับของ สวทช. ให้ทุนสนับสนุนเพ่ือพัฒนาโครงงาน จากการน านักเรียนเข้าร่วมส่งโครง
ร่างโครงงาน รวมถึงเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วมฝึกประสบการกับนักวิจัยของ สสวท. สวทช. และ วช. 
 
 ผลงาน/ผลการด าเนินการ 

๑.๑  มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ดังนี้ 
๑.๑.๑ เพ่ือพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และ

เทคโนโลยี สู่การเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ และนักนวัตกรรม 
๑.๑.๒ พัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ มีการท างานเป็นทีม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

น าไปแก้ปัญหาและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
๑.๑.๓ นักเรียนมีโอกาสเผยแพร่และแสดงผลงานแก่สาธารณะชนทั้งในโรงเรียน นอกโรงเรียน 

จนถึงระดับนานาชาติ  
๑.๒ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่า “โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน า บ่มเพาะผู้มีความสามารถ

พิเศษด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษา เพ่ือมุ่งมั่นสู่การเป็นนักวิจัย  
นักประดิษฐ์ และนักนวัตกรรม เพียบพร้อมคุณธรรมจริยธรรม น้อมน างานพระราชด าริ สามารถสร้างองค์
ความรู้เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”  

๑.๓ สอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียน ผู้น าด้านกระบวนการคิด วิเคราะห์ วิจัย   
๑.๔ สอดคล้องกับเป้าหมาย ผู้เรียนมีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อมในระดับสากล และผู้เรียนมีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้นและมุ่งมั่นในการ
สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามแก่สังคมและประเทศชาติ 

๒. โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  
๒.๑ มีการก าหนดรายวิชาโครงงาน และรายวิชารายวิชาที่เปิดสอนเพ่ือส่งเสริมศักยภาพด้าน

โครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
๒.๒ มีค าอธิบายรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ 
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๓๙๔ 

 

 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  มีการก าหนดรายวิชา
เพ่ือส่งเสริมศักยภาพด้านโครงงานวิทยาศาสตร์  เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้  
Research School มุ่งสู่สากล Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai  โดยเกิดจากการรับรู้
เข้าใจปัญหา ความร่วมกันของทุกฝ่าย และลงมือปฏิบัติหรือสนับสนุนตามบทบาทหน้าที่ 
 (เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง  รายวิชาที่เปิดสอน ตามหลักสูตรโรงเรียน) 

๓. การจัดกิจกรรมตามโครงการแผนปฏิบัติการประจ าปี 2558-2562 ส่งผลให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบายและเป้าหมายการของการจัดการเรียนรู้ Research School มุ่งสู่สากล 
Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai  ด้วยหลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  
  การบริหารโรงเรียน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วงและ 2 เงื่อนไข ในการคิด การพูด และ 
การปฏิบัติ ได้แก่  
    ห่วงที่ 1 พอประมาณ คือ ความพอเพียงในการคิด การพูดและการท า 
     ห่วงที่ 2 มีเหตุผลหรือตัดสินใจในการคิด การพูดและการท า  
     ห่วงที่ 3 มีภูมิคุ้มกัน คือไม่ประมาท ไม่เสี่ยง มีความรอบคอบด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
วัฒนธรรมในการคิด การพูดและการท า 
     เงื่อนไขที่ 1 ความรู้โดยการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้ทันยุคปฏิรูป ทั้งความรู้ทั่วไปและการ
สื่อสารด้วยการใช้ระบบ ICT บูรณาการเชื่อมโยงกับการบริหารงาน  
     เงื่อนไขที่ 2 คุณธรรมโดยการปฏิบัติตามหลักที่ยึดมั่นความดีอย่างยั่งยืน 

- เน้นรูปแบบการบริหารที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการตรวจสอบและถ่วงดุล 
- โรงเรียนได้ใช้กระบวนการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ด้วยนวัตกรรมค่านิยม PCSHSCR  
- โรงเรียนมีฝ่ายคณะกรรมการบริหารโรงเรียน หัวหน้างาน มีการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดให้รองผู้อ านวยการ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้างาน ประเมินผล สรุปผล
และรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดจนมีการประชุมอภิปราย เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม/โครงการ  

-  
 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกคนปฏิบัติงานที่รับผิดชอบด้วยความเต็มใจ ทุกคนรับรู้ เข้าใจเป้าหมายและ 
มุ่งด าเนินการไปสู่เป้าหมายร่วมกัน  ดังนี้ 

๑. กลุ่มบริหารวิชาการ โดยงานพัฒนาศักยภาพนักเรียน งานพัฒนาศักยภาพนักเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี หัวหน้างานส่งเสริมความเป็นเลิศด้านโครงงาน ท าหน้าที
ครูผู้สอนรายวิชาโครงงาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
ภาษาต่างประเทศ ประชุมวิเคราะห์เพ่ือก าหนดเป้าหมายในการด าเนินการและแนวทางการด าเนินงาน  
การจัดการ เรี ยนรู้  Research School มุ่ งสู่ ส ากล Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai  
เสนอต่อฝ่ายบริหาร เพ่ือขออนุมัติ 

 
 
 



 
 

๓๙๕ 
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๒. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษา 
สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ หัวหน้างาน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนอาจารย์มหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยงจาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิ ทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เพ่ือท าความเข้าใจ ความจ าเป็นของโครงการ ชี้แจงแนวทางในการ
ด าเนินโครงการยึดวัตถุประสงค์ความส าเร็จของ การจัดการเรียนรู้ Research School มุ่งสู่สากล Princess 
Chulabhorn Science High School Chiang Raiด้วยหลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  

๓. ฝ่ายบริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอนุมัติ และแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ Research 
School มุ่งสู่สากล  

๔. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยงานส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านโครงงาน และท าหน้าทีครูผู้สอนรายวิชาโครงงาน จัดปฐมนิเทศนักเรียนที่เรียนวิชาโครงงานทุกคน เพ่ือ
แจ้งถึงก าหนดการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ และเป้าหมายร่วมกัน 
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๓๙๖ 

 

แผนภูมิแสดง  การด าเนินการ การจัดการเรียนรู้ Research School มุ่งสู่สากล  
Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการ
เรียนรู้ 

Research 
School 

มุ่งสู่สากล 

ก าหนดรายวิชา
โครงงาน 

โครงสร้างของ
หลักสูตร พัฒนาศักยภาพ

นักเรียน 
งานส่งเสริมความ

เป็นเลิศ
ด้านโครงงาน 

จัดเตรียมทุนและ
งบประมาณ เพ่ือ
สนับสนุน และให้

ก าลังใจ 
การวิพากษ์
โครงงาน 

มหาวิทยาลัยแม่
ฟ้าหลวง 

โครงการ
เพาะพันธุ์ปัญญา 

มหาวิทยาลัย
พะเยา  

น าเสนอผลงาน
โครงงาน 
(Science 

Symposium) 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ

เทคโนโลยี 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สมาคมผู้ปกครองและครู 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง 

มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

พัฒนาครูแกนน าและนักเรียน 

กลุ่มโรงเรียน 
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  

ทั้ง ๑๒ แห่ง 



 
 

๓๙๗ 
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๓๙๘ 

 

ขั้นติดตามและประเมินผล 
มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

ตามโครงการเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม  การจัดกิจกรรมตามโครงการแผนปฏิบัติการประจ าปี ส่งผลให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบายและเป้าหมายการของการจัดการเรียนรู้ Research Schoolมุ่งสู่
สากล Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai ด้วยหลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  ดังนี้ 

1. หัวหน้างานส่งเสริมความเป็นเลิศด้านโครงงาน ท าหน้าทีครูผู้สอนรายวิชาโครงงาน ก าหนดแบบ
ติดตามการท าโครงงานของนักเรียน มอบแก่นักเรียน เพ่ือให้ครูที่ปรึกษาได้รับทราบถึงการด าเนินงานทุกครั้ง 

2. ครูที่ปรึกษาโครงงาน ติดตามการด าเนินงานโครงงานของนักเรียน ผ่านแบบการติดตามโครงงาน 
และร่วมเป็นผู้วิพากษ์โครงงานกับอาจารย์มหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงงาน
นักเรียนในการน าเสนอผลงานระดับชั้นเรียน 

3. ประชาสัมพันธ์ผลงานนักเรียน ผลการด าเนินโครงการในวารสารโรงเรียน “จุฬาวิทย์สาร”  
ข่าวจุฬาวิทย์เชียงราย เว็บเพจโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สื่อออนไลน์อื่น ๆ 

4. ประเมินผลการด าเนินการโครงการ รายงานผลต่อผู้เกี่ยวข้อง 
5. คณะกรรมการโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ศูนย์พ่ีเลี้ยงมหาวิทยาลับพะเยา และโครงการต่อกล้า 

ให้เติบใหญ่ ในการก ากับของ สวทช.ติดตามผลการด าเนินงาน 
ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
น าปัญหาและข้อเสนอแนะจากการประเมินผลการด าเนินการโครงการมาวิเคราะห์และวางแผน  

เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาโครงการในปีต่อไป 
 

    4) ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 

 ผลการจัดการเรียนรู้  Research School มุ่งสู่สากล Princess Chulabhorn Science High School 
Chiang Rai มีผลการด าเนินโครงการ/ กิจกรรมเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนรอบด้านโดยรวมอย่างชัดเจน 
และส่งผลด้านใดด้านหนึ่งอย่างโดดเด่น ดังนี้ 
 ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน  
 1. เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนด้านองค์ความรู้ 

1.1 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สู่การเป็น
นักวิจัย นักประดิษฐ์ และนักนวัตกรรม  โดยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ที่เกิด
จากการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาโครงงาน วิชาสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ และวิชาความคิดสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม รวมถึ งการด า เนินกิจกรรมค่าย Inquiry การศึกษาดู งานด้านวิทยาศาสตร์  เช่น  
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ และการศึกษาเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ท าให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้ในการ  
ที่จะมองเห็นบริบทของปัญหาที่จะน ามาด าเนินการจัดท าเป็นหัวข้อโครงงาน ส่งผลให้นักเรียนระดับชั้น ม.2 
และ ม.5 ที่เรียนวิชาโครงงาน วิชาสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ และวิชาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  
มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานสถานศึกษาที่ระดับ 3 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2562 เป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ 
และนักนวัตกรรม  คิดเป็นร้อยละ 100 



 
 

๓๙๙ 
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1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีผลงานโครงงานที่เกิดจากการคิดและ
พัฒนาตามความสนใจของตนเอง อย่างน้อยคนละ 1 ผลงาน มุ่งสู่เป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ และนักนวัตกรรม   

1.3 โรงเรียนมีจ านวนโครงงานที่สามารถน าไปเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีระดับภาคขึ้นไปอย่างน้อย
ร้อยละ 30 เวทีของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ (Science symposium) ร้อยละ 100  ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  

2. เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนด้านทักษะกระบวนการ  
2.1 นักเรียนร้อยละ 100 พัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ มีการท างานเป็นทีม มีความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์ น าไปแก้ปัญหาและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
2.2  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร้อยละ 100 ที่เรียน

วิชาโครงงาน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562  สามารถพัฒนาหัวข้อโครงงาน จนน าไปสู่การลงมือปฏิบัติได้จริง 
2.2 นักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหา สามารถใช้กระบวนการกลุ่มและการท างาน เป็นทีม เพ่ือ

พัฒนาการคิดของกลุ่มอย่างเป็นระบบจนสามารถด าเนินงานจัดท าโครงงานเป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์ ตั้งแต่  
ปีการศึกษา 2562 คิดเป็นร้อยละ 100  

2.3 นักเรียนสามารถใช้กระบวนการสืบเสาะ เพ่ือสืบค้นข้อมูลมาสนับสนุนหรืออ้างอิงในโครงงาน 
รวมถึงสามารถใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ ในการออกแบบ 
การทดลอง การเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ การทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายและสรุปผล  
จากการตรวจผลงานผ่านครูที่ปรึกษา พบว่านักเรียนร้อยละ 100 สามารถเขียนและจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ได้ดี   

2.4 นักเรียนสามารถน าเสนอผลงานทั้งแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์ เพ่ือตัดสินผล การเรียน
รายวิชาโครงงานต่อผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ร้อยละ 100 

3. เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนด้านจิตวิทยาศาสตร์  นักเรียนมีโอกาสเผยแพร่ และแสดงผล
งานแก่สาธารณะชนทั้งในโรงเรียน นอกโรงเรียน จนถึงระดับนานาชาติ โดยเป็นตัวแทนเข้าร่วม และได้รับการ
คัดเลือกการแข่งขันระดับนานาชาติ ได้ทุนสนับสนุนการท าโครงงาน  เป็นแบบอย่างที่ดีในการท างาน สามารถ
ถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดี และเป็นแรงบันดาลใจที่ช่วยกระตุ้นการพัฒนาผลงานให้แก่นักเรียนรุ่นต่อ ๆ ไป  
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 5.1) พัฒนาการจัดการเรียนรู้ Research School มุ่งสู่สากล Princess Chulabhorn Science High 
School Chiang Rai  ส่งผลต่อนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนฯ ให้เป็นไปอย่างเต็มศักยภาพ ตามตัวชี้วัด
ของค่าเป้าหมายการพัฒนาและความส าเร็จของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  จ านวน
โครงงานที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ และจ านวนโครงงานที่ได้รับคัดเลือกให้
น าเสนอในระดับนานาชาติ โดยมีจ านวนโครงงานที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมในเวทีต่าง ๆ ดังนี้ 
  (1) การประกวดโครงงาน Seoul International Invention Fair สาธารณรัฐเกาหลี จ านวน 8 โครงงาน  
  (2) การประกวดโครงงานและนวัตกรรม Kaohsiung International Invention and Design 
EXPO (KIDE) ประเทศไต้หวัน จ านวน 4 โครงงาน  
 
  (3) การเข้าร่วมน าเสนอโครงงานด้านนาโนเทคโนโลยี ณ ประเทศญี่ปุ่น จ านวน 1 โครงงาน  
  (4) การเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใ 

th ELEMENTZ SCIENCE RESEARCH CONFERENCE & EXHIBITION ณ ประเทศสิงคโปร์ จ านวน 8 โครงงาน 
  (5) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ จ านวน 2 โครงงาน 
  (6) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ จ านวน 2 โครงงาน 
  (7) โครงการรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ จ านวน 1 โครงงาน 
  (8) การประกวดโครงงาน Young Scientist Competition จากการพัฒนาต่อยอดผลงาน 
ของเยาวชนโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุ่นที่ 6 จ านวน 1 โครงงาน 

5.2)  ผลการจัดการเรียนรู้  Research School มุ่งสู่สากล Princess Chulabhorn Science High 
School Chiang Rai นอกจากส่งผลที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนรอบด้านโดยรวมอย่างชัดเจน และ
ส่งผลด้านใดด้านหนึ่งอย่างโดดเด่นแล้ว การจัดกิจกรรมในโครงการฯ ที่หลากหลาย รวมถึงการจัดการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมความสามารถด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี การปลูกฝังนักเรียนให้เห็นความส าคัญ  
มีเจตคติที่ดี และมีความรู้ความเข้าใจทางต่อวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพียงพอที่จะด าเนิน
ชีวิตได้อย่างเท่าทัน กับความก้าวหน้าทางวิทยาการ สามารถเลือกด าเนินชีวิตได้อย่างมีเหตุผลด้วย
กระบวนการคิดและตัดสินใจอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้กิจกรรมในโครงการฯ ยังกระตุ้นให้นักเรียน
สนใจใฝ่ศึกษาหาความรู้และฝึกฝนการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพ่ือให้คิดเป็น ท าเป็น และสามารถน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาเป็นคนมีเหตุมีผล รู้จัก การ
ค้นคว้า รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม ทันสมัย และทันท่วงที เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการ
แสวงหาทางเลือก ตัดสินใจ หรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน จากการจัดการเรียนรู้ Research 
School มุ่ ง สู่ ส า กล  Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai  ดั ง กล่ า ว ทั้ ง หมด นี้ ท า ใ ห้ 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้รับรางวัล “โครงการรางวัลบัณณาสสมโภช”  
ปีการศึกษา 2562 

 
 
 

5) สรุปสิ่งท่ีเรียนรู้และการปรับปรุงให้ดีขึ้น 
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 5.3). โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้ Research School มุ่งสู่สากล Princess Chulabhorn Science 
High School Chiang Rai อย่างมีคุณภาพ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นจุดเน้น ตลอดจนถึงการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการโดยใช้ระบบ e-School /Google Apps/Line Appclition  
ท าให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  จนได้รับรางวัลทั้งสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน 
 5.4). โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน  
 5.5). โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรม/งานตามแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 
 5.6).  โรงเรียนได้รับรางวัล และได้รับการยอมรับ  ดังนี้ 
 - รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี ปีการศึกษา 2562 
 - รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียนมัธยมขนาดกลาง  
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ด้านวิชาการ  ด้านการบริหารจัดการ และด้านสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม 
  - รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBEC QA) ระดับยอดเยี่ยม  

 - รางวัลชนะเลิศโครงการเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดีเด่นอันเนื่องมา
จากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพ่ือน าร่องการปฏิรูปการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลบัณณาส
สมโภช (Princess Jubilee Award)  

 
 - รางวัล“หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม  ระดับเหรียญเงิน  ประจ าปีการศึกษา 2562 

 
 
ภาคผนวก  รายงานการประเมินตนเองรายบุคคล ปีการศึกษา 2562 
              และ หลักฐาน/การอ้างอิง  รูปโล่รางวัล และเกียรติบัตร   
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6)     การขยายผล และเผยแพร่ผลงานการพัฒนา  ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และสร้างสรรค์   
 

6.1)  ความร่วมมือเพ่ือด าเนินกิจกรรมทางวิชาการ  ดังนี้ 
-  การท า MOU ความร่วมมือเพ่ือด าเนินกิจกรรมทางวิชาการโดยมีมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยงเป็น 

ที่ปรึกษา และอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ Research School 
มุ่งสู่สากล Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai 
 -   การท า MOU ความร่วมมือกับ University of Otago, New Zealand เพ่ือพัฒนาทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษ โดยมีมหาวิทยาลัย Otago ประเทศนิวซีแลนด์  

-  การท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับประเทศญี่ปุ่น เพ่ือเป็นโรงเรียนคู่พัฒนากับโรงเรียน 
Super Science High School (SSH) ประเทศญี่ปุ่น  ส่งผลให้เกิดการจัดงาน Thailand - Japan Student 
Science Fair น าเสนอโครงงานด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งได้รับความร่วมมือทาง
วิชาการอ่ืนๆ เช่น การท าโครงงานร่วมกัน การแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ และวัฒนธรรม เป็นต้น 

-  การท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับโรงเรียน Tokyo Gakugei Super Science High 
School ประเทศญี่ปุ่น  



 
 

๔๑๑ 
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-  การท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการกับสถานบัน KOSEN ประเทศญี่ปุ่น  
โดยสถาบัน KOSEN ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ไปศึกษาต่อ ณ สถาบัน KOSEN  

-   โรงเรียนได้รับความร่วมมือเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นจาก Japan Foundation   ประเทศ
ไทย โดยส่งครูจากประเทศญี่ปุ่น มาท าการสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับนักเรียน 

-  โรงเรียนได้รับการสนับสนุนห้องปฏิบัติการนวัตกรรม จากส านักงานคณะกรรมนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สนับสนุนห้องปฏิบัติการนวัตกรรม FAB LAB         

-  โรงเรียนได้รับความร่วมมือจาก โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ในการพัฒนาผู้บริหารและครู 
-  โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย โดยส่งผู้เชี่ยวชาญ
สาขาวิชาต่างๆ ในการให้ค าปรึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการนิเทศ ติดตาม ครูผู้สอน   
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ในวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ (สาขา
ฟิสิกส์ สาขาเคมี สาขาชีววิทยา และสาขาเทคโนโลยี) วิชาภาษอังกฤษ  

-  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้รับความร่วมมือจาก Japan 
International Cooperation Agency (JICA) ส่งอาสาสมัครมาปฏิบัติงานเป็นเวลา 2 ปี โดยมีวัตถุประสงค ์เพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแก่ครู และนักเรียน ในสาขาคณิตศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาเทคโนโลยี  

6.2). หัวหน้างานส่งเสริมความเป็นเลิศด้านโครงงาน ในฐานะผู้รับผิดชอบ  การจัดการเรียนรู้
Research School มุ่ ง สู่ ส า กล  Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai แ ล ะตั ว แทนครู ที่
รับผิดชอบประชาสัมพันธ์ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ รายงานผลการด าเนินการและรายงานผลการน า
นักเรียนร่วมประกวดแข่งขันในเวทีระดับต่าง ๆ 
 6.3) งานประชาสัมพันธ์ และงานโสตทัศน์ศึกษา จัดท าสื่อและเผยแพร่ผลงาน ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
ครบถ้วนทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น จัดท าวีดีทัศน์ วารสารโรงเรียน แผ่นพับเพ่ือการศึกษาดูงานจากโรงเรียนอื่น ๆ 
 6.4) หัวหน้างานส่งเสริมความเป็นเลิศด้านโครงงาน ในฐานะผู้รับผิดชอบ Research School มุ่งสู่
สากล และหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรภายนอกและสื่อต่าง ๆ ได้แก่ 
สถาบันศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วารสาร รายการวิทยุและส านักพิมพ์ต่าง ๆ เพ่ือ
รับทราบข้อมูลและเผยแพร่ผลงาน 
 6.5) งานสารสนเทศโรงเรียน รวบรวมข้อมูลผลงาน การได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติอย่างเป็นระบบ       
เพ่ือสรุปรายงานประจ าปีอย่างต่อเนื่อง 
 6.6) กิจกรรมเชิดชูเกียรติหน้าเสาธง โดยมีการมอบรางวัลและกล่าวยกย่องให้กับนักเรียน 
 6.7) การเผยแพร่ผลงานลงในวารสาร “จุฬาวิทย์สาร” ให้แก่ผู้ปกครอง  โรงเรียน/หน่วยงานต่าง ๆ 
 6.8) การเผยแพร่ผลงานลงในวารสาร “ข่าวจุฬาวิทย์ เชียงราย” ให้แก่ผู้ปกครอง ในรอบกลับบ้าน 
ของนักเรียนแต่ละเดือน 
 6.9) การเผยแพร่ผลงานบนเว็บไซต์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย 
(www.pcccr. ac.th) และ Page Facebook 
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๔๑๒ 

 

 6.10) การเผยแพร่ผลงานบนเว็บไซต์  (http://www. spm36.obec.in.th/) 
 6.11). การส่งข่าวสารผ่านช่องทางโปรแกรมประยุกต์ (ไลน์) ในชื่อ PCCCR NEWS , PCCCR 
REPORT และ PCSHSCR line  
 6.12) การเผยแพร่วาระการประชุมผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และการศึกษาดูงาน ฯลฯ 
 6.13) ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าโรงเรียน และกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 6.14)  ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายเครือข่ายคลื่นวิทยุชุมชน และวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
 6.15) โครงการแนะแนวสัญจร เป็นการออกแนะแนว ประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้กับบุคคลภายนอก 
 6.16) แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
 6.17) การร่วมแสดงผลงาน ได้แก่ นักเรียนและครูที่ปรึกษา โครงงาน เรื่อง การศึ กษา
ความสามารถในการดูดซับสาร BTEX ในอากาศด้วยวัสดุดินเหนียวเผาในท้องถิ่น ได้รับเชิญเข้าร่วมแสดงผล
งานด้านนาโนเทคโนโลยี ที่ประเทศญี่ปุ่น 
 6.18). การจัดแสดงผลงานให้กับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ  
 

7)  ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 ข้อเสนอแนะที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้และการจัดการศึกษาครั้งต่อไป  ดังนี้ 
  7.1  กระบวนการเรียนรู้บางวิชาที่ค่อนข้างยุ่งยาก ซับซ้อน หลายขั้นตอน  หากต้องการให้กระบวน 
การเรียนรู้บรรลุผล ครูผู้สอนต้องเตรียมการเป็นอย่างดี อธิบายวิธีการและขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้ให้
นักเรียนได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ทุกขั้นตอน พร้อมทั้งยกตัวอย่าง และมีสื่อการเรียนที่หลากหลาย  ก่อนจัดการจัดการเรียนรู้  
 7.2  ควรกระตุ้นให้ผู้เรียนปฏิบัติในเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือการศึกษา  โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ 
 7.3  ครูผู้สอนควรน ากระบวนการเรียนรู้ที่ปฏิบัติ  ไปทดลองใช้กับโรงเรียนอ่ืนๆ และกับนักเรียนในระดับ
ต่างๆ  กันเนื่องจาก เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 7.4  การควบคุมชั้นเรียนนับว่าเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง  โดยเฉพาะในขั้นตอนของการสืบค้นข้อมูลคิดวิเคราะห์  
สังเคราะห์ข้อมูลหากนักเรียนส่งเสียงดังรบกวนเพื่อน จะท าให้ขาดสมาธิในการคิดวิเคราะห์   
 7.5  ครูผู้สอนต้องคอยให้ค าปรึกษาชี้แนะ และให้นักเรียนรู้รักสามัคคี  มีความรับผิดชอบต่อการ
ท างาน  ตระหนักต่อความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และการเคารพในกติกาของการจัดการเรียนรู้   
 7.6  ควรมีการศึกษาผลที่สามารถแก้ไขปัญหาในการเรียนรู้ของนักเรียน  โดยการท าวิจัย
เปรียบเทียบกับการจัดการเรียนรู้โดยปกติ  และน าปัญหาหรือแนวทางการพัฒนามาวิจัยในชั้นเรียน 
 7.7  ควรเปรียบเทียบการกระบวนการเรียนรู้ เช่น แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT แบบร่วมมือ(Cooperative 
Learning)  แบบแผนผังความคิดแบบต่างๆ  แผนที่ความคิดหรือ Mind Map  แบบสตอรี่ไลน์ (Storyline) การจัดการเรียนรู้
แบบซิปปา (Ciippa Model)  แบบโครงการ  แบบบูรณาการ และการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง   
 7..8  ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน  ที่มีผลเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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.8) จุดเด่นหรือลักษณะพิเศษของผลงานนวัตกรรม   

การจัดการเรียนรู้ Research School มุ่งสู่สากล Princess Chulabhorn Science High School Chiang 
Rai  เกิดจากการรับรู้เข้าใจปัญหา และความต้องการร่วมกันของทุกฝ่ายทุกงาน ในสถานศึกษาผู้เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมคิดวางแผนและลงมือปฏิบัติหรือสนับสนุนตามบทบาทหน้าที่ ท าให้การด าเนินการสร้างค่านิยม  PCSHSCR   
กิจกรรมบรรลุความส าเร็จ เกิดความภาคภูมิใจ ใช้หลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  เน้นการท างานเป็น
ระบบ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกคนปฏิบัติงานที่รับผิดชอบด้วยความเต็มใจ ทุกคนรับรู้ เข้าใจเป้าหมายและมุ่ง
ด าเนินการไปสู่เป้าหมายร่วมกัน ส่งผลให้นักเรียนทุกคนได้รับประโยชน์จากผลการด าเนินการจัดการเรียนรู้ 
Research School มุ่งสู่สากล Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai  โดยรวมอย่างรอบด้าน 
ชัดเจน และส่งผลด้านใดด้านหนึ่งอย่างโดดเด่น ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  สามารถคิดว่าเคราะห์ 
สังเคราะห์ มีเหตุมีผลก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก มีทักษะการเรียนรู้อย่างถ่องแท้  และมีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลงานด้วยวิธีการที่หลากหลาย และสร้างสรรค์ ครอบคลุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด
การด าเนินการ และผลการด าเนินการเป็นที่ยอมรับในหน่วยงานการศึกษาทั้งในประเทศและนานาชาติ  
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๔๑๔ 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

กระบวนการพัฒนาที่ท าผลการด าเนินโครงการ 
กิจกรรมเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียน
รอบด้านโดยรวมอย่างชัดเจน และส่งผลด้านใด
ด้านหนึ่งอย่างโดดเด่นกิจกรรมค่ายสืบเสาะ 
(Inquiry Camp) ให้แก่นักเรียนระดับชั้น ม.1 
และ ม.4   

กิจกรรมค่ายสืบเสาะหาความรู้  
(Inquiry Camp) 

งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน  
ร่วมกับมูลนิธิหัวแหลมเพื่อสังคม 
จัดกิจกรรมค่ายหัวแหลม  
หลักสูตร 1“ค้นพบศักยภาพ
ความสามารถและความดีของ
นักเรียน (ตัวเรา) ได้อย่างไร” 
 



 
 

๔๑๕ 
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จัดกิจกรรมพบนักวิจัยและรับฟังการ
บรรยาย โดยการศึกษาดูงาน 
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  เพ่ือสร้าง 
แรงบันดาลใจและเรียนรู้วิธีการท างานของ
นักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์ 
จัดกิจกรรมพบนักวิจัยและรับฟังการ
บรรยาย โดยการศึกษาดูงาน  
เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจและเรียนรู้วิธีการ
ท างานของนักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์ 
 

 

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 

กิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อม 
 



รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

 

๔๑๖ 

 

  
 

  
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมความพร้อม 
เพ่ือเข้าสู่โอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)  
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และ
ดาราศาสตร์  
 

 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการ
กลุ่ม การท างานเป็นทีม การสืบเสาะหา
ความรู้จากการทดลองโดยใช้ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 



 
 

๔๑๗ 
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๔๑๘ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔๑๙ 
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โครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ 
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๔๒๐ 

 

 

  
 
 
 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์การจัดตั้ง  
เพ่ือสนับสนุนและผลิตก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สนองตามพระราชประสงค์  
ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวัน
พฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ที่ต้องการให้เป็นการเพ่ิมโอกาสกับผู้มีความสามารถพิเศษ 
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยเน้นการให้โอกาส  
กับผู้มีความสามารถพิเศษที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในภูมิภาคนั้น ๆ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย จึงจัดการศึกษาแบบพักประจ า นักเรียนของโรงเรียนทุกคนต้องพักในหอพักนอนของโรงเรียน  
โดยมีเหตุผลส าคัญ คือ ท าให้สามารถจัดกิจกรรมที่หลากหลายส่งผลให้การพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ ทักษะ 
ความสามารถ ตลอดจนคุณลักษณะอันพึงประสงค์และบุคลิกภาพของนักเรียนท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนข้อที่ (๔) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย 
สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนั้นนักเรียนจึงได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต 
ให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ตลอดจนการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพที่จ าเป็นส าหรับนักเรียน
ประจ า โดยเฉพาะด้านการดูแลเรื่องสุขภาพ อนามัย การบริโภค อุปโภค เพ่ือส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี ให้แก่
นักเรียน น าไปสู่การมีสุขภาพจิต สุขภาพร่างกายที่ดี ส่งผลต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยตระหนักว่า
การพัฒนาของโรคเรื้อรังที่สัมพันธ์กับอาหาร เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง จะเริ่มสะสมมาตั้งแต่
วัยเด็กและจะปรากฏเด่นชัดขึ้นเมื่อเป็นผู้ใหญ่ การให้โภชนบ าบัดที่เหมาะสมส าหรับป้องกันและลด 
ความรุนแรงของปัญหาดังกล่าวจะมีประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะในโรงเรียนประจ า ด้วยเหตุนี้โรงเรียน 
จึงได้ด าเนินการโครงการ “วัยใส ใส่ใจสุขภาพ” เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน บุคลากรทุกระดับ และชุมชนใกล้เคียง 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค กิจวัตรประจ าวัน ค่านิยมที่ก่อปัญหาต่อสุขภาพ มาเป็นการสร้างเสริม
สุขภาพ ส่งผลให้ลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล  ไม่หลงเป็นเหยื่อของการโฆษณาผลิตภัณฑ์ 
ทางสุขภาพ มีสุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรงด้วยวิธีการทางโภชนบ าบัดที่ทันสมัย ถูกต้องและปฏิบัติได้  
ในชีวิตประจ าวัน อันจะส่งผลต่อศักยภาพด้านการเรียนรู้ของนักเรียน  โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน  
ตามแผนภาพ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

โครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ 
 



 
 

๔๒๑ 
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แผนภาพแสดงการด าเนินงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
โครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ 
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๔๒๒ 

 

1. 

โครงการมีวัตถุประสงค์ชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมายและ
จุดเน้น พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา เกิดจากการรับรู้เข้าใจปัญหาและ 
ความต้องการร่วมกันของทุกฝ่ายทุกงาน ในสถานศึกษาผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมคิด
วางแผนและลงมือปฏิบัติหรือสนับสนุนตามบทบาทหน้าที่ 

 

วิธีด าเนินการ 
 

ขั้นวางแผน 
 ๑. คณะผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สมาคมผู้ปกครอง 
และครู กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและหอพัก งานอนามัยโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จัดการประชุมเพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบาย 
เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ด้วยหลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ตามค่านิยม PCSHSCR  
 ๒. คณะผู้บริหาร กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและหอพัก มอบหมายงานอนามัยโรงเรียน เป็นผู้ดูแล
โครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ ก าหนดหัวหน้าโครงการ เพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  
 ๓. รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและหอพัก เสนอผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ  
ต่อผู้อ านวยการโรงเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก รศ.ดร.ปรียา ลีฬหกุล, อาจารย์อวยชัย โรจนนิรันดร์
กิจ พร้อมคณะกลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
เพ่ือให้ค าปรึกษาต่อหัวหน้าโครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ และให้ความรู้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และผู้ปกครองนักเรียน ในเรื่องโภชนาการและการดูแลสุขภาพ 
 

ขั้นด าเนินการ 
 ๑. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและหอพัก กลุ่มบริหารวิชาการ งานอนามัยโรงเรียน หัวหน้างาน 
อนามัยโรงเรียน ในนามผู้ดูแลโครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ จัดท าโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติกา ร
ประจ าปี เพ่ือเสนออนุมัติต่อผู้อ านวยการโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๒. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและหอพัก กลุ่มบริหารวิชาการ งานอนามัยโรงเรียน หัวหน้างาน 
อนามัยโรงเรียน ในนามผู้ดูแลโครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ จัดประชุมหัวหน้าระดับ และครูที่ปรึกษ า 
ทุกระดับชั้น เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ รวมถึงกิจกรรมที่จะด าเนินการ  
ตามโครงการฯ ดังนี้ 
  ๒.๑ กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจ าปี ได้แก่ การตรวจวัดความดันโลหิต เจาะเลือด 
เพ่ือตรวจดูสารเคมีในเลือด (Uric Acid, Triglyceride, Hemoglobin, Low-Density Lipoprotein, High 
Density Lipoprotein, Albumin, ระดับน้ าตาลในเลือด และตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ 
  ๒.๒ กิจกรรมประเมินสัดส่วนร่างกายนักเรียน โดยการใช้เครื่องวัดเป็นรายบุคคลด้วยเครื่องชั่ง
ชนิดพิเศษ Bodycomposition Analyser:Tanita 
 



 
 

๔๒๓ 
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  ๒.๓ กิจกรรมแจ้งผลการตรวจสุขภาพเป็นรายบุคคล ติดตามประเมินภาวะโภชนาการ และ 
ให้ความรู้ด้านโภชนบ าบัดกับนักเรียนทุกคน 
  ๒.๔ ติดตามผลในนักเรียนที่มีภาวะผิดปกติ โดยการเจาะเลือดเพ่ือตรวจดูสารเคมีในเลือดซ้ า 
  ๒.๕ ติดตามประเมินสัดส่วนร่างกายนักเรียนซ้ าในนักเรียนที่มีผลผิดปกติ  
  ๒.๖ กิจกรรมวัดระดับสติปัญญา ( IQ) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มัธยมศึกษา      
ปีที่ ๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ (นักเรียนใหม่) และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 ๓. รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและหอพัก หัวหน้างานอนามัย ในนามผู้รับผิดชอบ
โครงการฯ จัดประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ รศ.ดร.ปรียา ลีฬหกุล, อาจารย์อวยชัย  
โรจนนิรันดร์กิจ พร้อมคณะกลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
ให้ทราบถึงกิจกรรมตามโครงการฯ ที่โรงเรียนฯ จะได้ด าเนินการ   
 ๔. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและหอพัก งานอนามัยโรงเรียน หัวหน้างานอนามัยโรงเรียนในนาม
ผู้ดูแลโครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ จัดประชุมนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น เพ่ือชี้แจง
วัตถุประสงค์ของโครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ รวมถึงกิจกรรมที่จะด าเนินการตามโครงการฯ 
 

ขั้นติดตามและประเมินผล 
๑. ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ โดยใช้แบบประเมินพึงพอใจการเข้าร่วม

กิจกรรมของนักเรียน 
๒. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน โครงการโครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ ที่ส่งเสริมให้นักเรียน  

มีความตระหนักถึงคุณค่าโภชนาการกับอาหารที่รับประทาน รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 
ถูกต้องตามหลักโภชนาการ 
 ๓. สรุปรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จากงานวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ  
 ๔. สรุปรายงานการเข้าเข้าชั้นเรียน จากกลุ่มบริหารวิชาการ สถิติการลาของนักเรียน จากกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียนและหอพัก 

5. เผยแพร่ผลการด าเนินงาน โครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความตระหนัก 
ถึงคุณค่าโภชนาการกับอาหารที่รับประทาน รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน โดยการประชาสัมพันธ์ตามสื่อและช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น วารสารจุฬาวิทย์สาร จุลสาร
ของโรงเรียน เว็บไซต์ต่าง ๆ การประชุมผู้ปกครอง รวมถึงเอกสารเผยแพร่สู่ชุมชนใกล้เคียงและผู้เกี่ยวข้อง 
 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
 ๑. หัวหน้างานอนามัย ในนามผู้รับผิดชอบโครงการฯ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและหอพัก  
น าข้อเสนอแนะ จากสรุปผลการด าเนินงานโครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ ไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือพัฒนา 
ในปีการศึกษาต่อไป 
 ๒. หัวหน้าระดับ ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียน น าปัญหาและข้อเสนอแนะ จากรายงาน  
การด าเนินแต่ละกิจกรรมตามโครงการฯ ร่วมกันวางแผน เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ป้องกันและแก้ไข  
ให้โครงการฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์ในปีการศึกษาต่อไป 
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๔๒๔ 

 

 ๓. ครูประจ าวิชา ทราบปัญหา มีข้อมูลนักเรียนด้านสุขภาพเป็นรายบุคคลจากสรุปรายงานผล  
การด าเนินการตามโครงการฯ เพ่ือน าไปใช้วางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ 
 

ผลงาน/ผลการด าเนินการ 
 

๑. โครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ มีวัตถุประสงค์ชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมายและ
จุดเน้น พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา คือ  

๑.๑ นักเรียน ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ได้รับความรู้
ในเรื่องโภชนาการที่ถูกต้อง ทันสมัย เห็นความส าคัญและตระหนักถึงคุณค่าโภชนาการกับอาห าร  
ที่รับประทาน รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ถูกต้องตามหลักโภชนาการ 

๑.๒ สร้างสุขภาพที่ดีของนักเรียน ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง
นักเรียน จากการบริโภค 
  ๑.๓ นักเรียนมีสุขภาพที่ดี ในอันที่จะส่งผลต่อผลการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๒. สอดคล้องกับวิสัยทัศน์โรงเรียน “โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน า บ่มเพาะผู้มีความสามารถพิเศษ 
ด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษา เพ่ือมุ่งมั่นสู่การเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ 
และนักนวัตกรรม เพียบพร้อมคุณธรรมจริยธรรม น้อมน างานพระราชด าริ สามารถสร้างองค์ความรู้ 
เพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”  

๓. สอดคล้องกับพันธกิจ ข้อที่ 5 มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและความเป็นสากลบนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
๔. สอดคล้องกับเป้าหมายโรงเรียน ข้อที่ 4 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย สุขภาพกาย 

สุขภาพจิตที่ดีและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๕. ทุกคนเกิดการรับรู้ เข้าใจปัญหา และความต้องการของทุกฝ่าย โดยผู้บริหาร คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สมาคมผู้ปกครองและครู คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน  
โดยความร่วมมือจาก รศ.ดร.ปรียา ลีฬหกุล, อาจารย์อวยชัย โรจนนิรันดร์กิจ พร้อมคณะกลุ่มสาขาวิชาโภชน
ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีส่วนร่วมคิด วางแผนรับรู้และเข้าใจ 
สามารถลงมือปฏิบัติหรือสนับสนุนตามบทบาทหน้าที่  
 ๖. หัวหน้าระดับ ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียน รับทราบข้อมูลด้านสุขภาพนักเ รียน 
เป็นรายบุคคล สามารถก ากับติดตาม ช่วยเหลือและแก้ไข เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพกายและใจที่ดี อันจะส่งผล
ต่อการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 ๗. ครูประจ าวิชา น าข้อมูลด้านสุขภาพของนักเรียน ไปด าเนินการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
เป็นรายบุคคล เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ 
 ๘. การจัดกิจกรรมตามโครงการแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ส่งผลให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบายและเป้าหมายการของโครงการ วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ด้วยหลักการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม ตามค่านิยม PCSHSCR  
 



 
 

๔๒๕ 
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โครงการมีวัตถุประสงค์ชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมายและจุดเน้น พัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึกษา เกิดจากการรับรู้เข้าใจปัญหาและความต้องการร่วมกันของทุกฝ่ายทุกงาน ในสถานศึกษา
ผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมคิดวางแผนและลงมือปฏิบัติหรือสนับสนุนตามบทบาทหน้าที่  

 

ประชุมผู้บริหาร คณะครู และผู้เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ 
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

 
 

ประชุมคณะกรรมการ ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์การด าเนิน
โครงการและผลสุขภาพของนักเรียนในความดูแล ณ เรือนพยาบาลต้นกล้ 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน  
และประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับจากโครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ  
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๔๒๖ 

 

 โครงการมีวัตถุประสงค์ชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมายและจุดเน้น พัฒนาคุณภาพ 
ของสถานศึกษา เกิดจากการรับรู้เข้าใจปัญหาและความต้องการร่วมกันของทุกฝ่ายทุกงาน ในสถานศึกษา
ผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมคิดวางแผนและลงมือปฏิบัติหรือสนับสนุนตามบทบาทหน้าที่ส่งผลให้  โรงเรียนได้รับ 
เกียรติบัตรรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองระหว่างวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ - วันที่ ๙ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. 
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกคนปฏิบัติงานที่รับผิดชอบด้วยความเต็มใจ ทุกคนรับรู้ เข้าใจ
เป้าหมาย และมุ่งด าเนินการสู่เป้าหมายร่วมกัน 

 

วิธีด าเนินการ 
ขั้นวางแผน 

 ๑. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและหอพัก งานอนามัยโรงเรียน และหัวหน้างานอนามัยโรงเรียน  
ในนามผู้ดูแลโครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ จัดการประชุม เพ่ือวิเคราะห์ ก าหนดเป้าหมาย และกิจกรรม ในการ
ด าเนินการโครงการฯ แนวทางการด าเนินโครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ เสนอต่อฝ่ายบริหาร เพ่ือขออนุมัติ  
การด าเนินงานโครงการ 
 ๒. จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน สมาคมผู้ปกครองและครู หัวหน้าระดับ หัวหน้างาน ครูที่ปรึกษา บุคลากรทางการศึกษาและ
นักเรียนทุกคน คณะที่ปรึกษาโครงการฯ รศ.ดร.ปรียา ลีฬหกุล, อาจารย์อวยชัย โรจนนิรันดร์กิ จ พร้อมคณะ
กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือท าความเข้าใจ 
ความจ าเป็นของโครงการ ชี้แจงแนวทางในการด าเนินโครงการ 
 



 
 

๔๒๗ 
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๓. ผู้อ านวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อนุมัติโครงการ และแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการโครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ 

๔. คณะกรรมการบริหาร โดยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและหอพัก ชี้แจงผู้ปกครอง
นักเรียนในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือแจ้งให้ทราบถึงความส าคัญ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
และประโยชน์ในการด าเนินโครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ พร้อมแนะน าที่ปรึกษาโครงการฯ 

 

 ขั้นด าเนินการ 
๑. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและหอพัก แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการโครงการวัยใส ใส่ใจ

สุขภาพ และจัดการประชุมคณะกรรมการฯ  
๒. คณะกรรมการบริหาร ให้การสนับสนุนบุคลากร สถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ ในการด าเนิน

โครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ 
๓. สมาคมผู้ปกครองและครู ผู้ปกครองนักเรียน ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณในการด าเนิน

โครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ 
๔. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกคน และผู้ปกครองนักเรียน มีส่วนร่วมในการ  

เข้าร่วมโครงการวัยใส ใส่สุขภาพ 
 

ขั้นติดตามและประเมินผล 
๑. คณะกรรมการบริหาร โดยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและหอพัก หัวหน้างาน

โครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ รายงานการด าเนินกิจกรรมตามโครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ แก่ครูและบุคลาการ
ทางการศึกษา ผ่านการประชุมประจ าเดือน ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ รวมทั้งร่วมกันให้ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาโครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ 

๒. รายงายการด าเนินกิจกรรมตามโครงการโครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ ให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน  
ในวารสารรอบกลับบ้านและจุฬาวิทย์สาร 

๓. งานอนามัยโรงเรียน โดยหัวหน้างานอนามัย ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ 

๔. งานอนามัยโรงเรียน โดยหัวหน้างานอนามัย ประเมินสุขภาพของนักเรียนจากกิจกรรม  
ตามโครงการฯ สถิติการเข้าใช้ห้องพยาบาล รวมถึงวิเคราะห์จากข้อมูลจากสถิติการลาป่วยของนักเรียนจากครู
ที่ปรึกษา และครูผู้สอน 

๕. ที่ปรึกษาโครงการ รศ.ดร.ปรียา ลีฬหกุล, อาจารย์อวยชัย โรจนนิรันดร์กิจ พร้อมคณะกลุ่ม
สาขาวิชาโภชนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ค าปรึกษา ให้ความรู้
แก่นักเรียน และติดตามผลการด าเนินงานตลอดปีการศึกษา 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
 ๑. หัวหน้างานอนามัย ในนามผู้รับผิดชอบโครงการฯ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและหอพัก  
น าข้อเสนอแนะ จากสรุปผลการด าเนินงานโครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ ไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข  
เพ่ือพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 
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๔๒๘ 

 

 ๒. หัวหน้าระดับ ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียน น าปัญหาและข้อเสนอแนะ จากรายงาน  
การด าเนินแต่ละกิจกรรมตามโครงการฯ ร่วมกันวางแผน เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ป้องกันและแก้ไข  
ให้โครงการฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์ในปีการศึกษาต่อไป 
 ๓. ครูประจ าวิชา ทราบปัญหา มีข้อมูลนักเรียนด้านสุขภาพเป็นรายบุคคลจากสรุปรายงานผล  
การด าเนินการตามโครงการฯ เพ่ือน าไปใช้วางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ 
 
ผลงาน/ผลการด าเนินการ 

๑. คณะกรรมการฝ่ายบริหาร โดยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและหอพัก ออกค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ มอบหมายหัวหน้างานอนามัย เป็นผู้ด าเนินการกิจกรรม  
ตามโครงการฯ ก าหนดตัวบุคลากรของโรงเรียนเป็นกรรมการ และผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการเป็นที่ปรึกษา
โครงการฯ โดยทุกคนร่วมกันปฏิบัติงานที่รับผิดชอบด้วยความเต็มใจ ท าให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์  
ของโครงการได้ทุกข้อ 

๒. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ร่วมกิจกรรมตามโครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ  
๓. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ได้รับความรู้ เข้าใจ หลักการทางโภชนาการ 

และการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง 
๔. ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น ให้การสนับสนุนในการรายงานผล และจัดนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  

ตามโครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ 
๕. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ ยวข้องที่มีต่อการจัดกิจกรรม        

ตามโครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐ อยู่ในระดับมากขึ้นไป โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 
๘๓.๑๒, ๘๐.๙๑ และ ๘๑.๘๑ ตามล าดับ 

 

 
 

กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน การประเมินทาง blood chemistry  
(ระดับ ฮีโมโกลบิน น้ าตาล กรดยูริก โคเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ แอลบูมิน ) 

 



 
 

๔๒๙ 
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กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์  ณ หอประชุมแคแสด 

 
 

การประเมินภาวะโภชนาการ โดยอาจารย์นักโภชนาการ ด้วยการประเมินสัดส่วนร่างกายนักเรียน  
(body composition) ณ หอประชุมแคแสด 

 
 

นักเรียนทุกระดับช้ัน ได้รับค าแนะน าด้านโภชนบ าบัด 
โดย รศ.ดร.ปรียา ลีฬหกุล ที่ปรึกษาโครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ ณ ห้องเรียนรวม  

 



รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

 

๔๓๐ 

 

 
 

กิจกรรมทดสอบไอคิว นร.ชั้น ม.๑, ม.๓ ,ม.๔ (นร.ใหม่) และ ม.๖  
โดย คณะท่ีปรึกษาโครงการและนักจิตวิทยาคลินิก   

ณ โรงอาหาร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
 

 
รศ.ดร.ปรียา ลีฬหกุล ที่ปรึกษาโครงการฯ และคณะท างานโครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ  

ติดตามผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔๓๑ 
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3. 
ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนรอบด้านโดยรวม
อย่างชัดเจน และส่งผลด้านใดด้านหนึ่งอย่างโดดเด่น 

 

วิธีด าเนินการ 
 

 ขั้นวางแผน 
 ๑. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและหอพัก งานอนามัยโรงเรียน และหัวหน้างานอนามัยโรงเรียน  
ในนามผู้ดูแลโครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ จัดการประชุม เพ่ือวิเคราะห์ ก าหนดเป้าหมาย และกิจกรรมในการ
ด าเนินการโครงการฯ แนวทางการด าเนินโครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ เสนอต่อฝ่ายบริหาร เพ่ือขออนุมัติ 
การด าเนินงานโครงการ 
 ๒. จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน สมาคมผู้ปกครองและครู หัวหน้าระดับ หัวหน้างาน ครูที่ปรึกษา บุคลากรทางการศึกษาและ
นักเรียนทุกคน คณะที่ปรึกษาโครงการฯ รศ.ดร.ปรียา ลีฬหกุล, อาจารย์อวยชัย โรจนนิรันดร์กิจ พร้อมคณะ
กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือท าความเข้าใจ 
ความจ าเป็นของโครงการ ชี้แจงแนวทางในการด าเนินโครงการ 

๓. ผู้อ านวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อนุมัติโครงการ และแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการโครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ 

๔. คณะกรรมการบริหาร โดยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและหอพัก ชี้แจงผู้ปกครอง
นักเรียนในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือแจ้งให้ทราบถึงความส าคัญ วัตถุประสงค์ เป้าหมายและ
ประโยชน์ในการด าเนินโครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ พร้อมแนะน าที่ปรึกษาโครงการฯ 
 

ขั้นด าเนินการ 
๑. จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจ าปี ได้แก่ การตรวจวัดความดันโลหิต เจาะเลือดเพ่ือตรวจดู

ส า ร เคมี ใ น เ ลื อด ( Uric Acid, Triglyceride, Hemoglobin, Low-Density Lipoprotein, High Density 
Lipoprotein, ระดับน้ าตาลในเลือด) ตรวจสุขภาพท่ัวไปโดยแพทย์ 

๒. จัดกิจกรรมประเมินสัดส่วนร่างกายนักเรียน โดยการใช้เครื่องวัดเป็นรายบุคคลด้วยเครื่องชั่ง  
ชนิดพิเศษ Bodycomposition Analyser:Tanita 

๓. จัดกิจกรรมแจ้งผลการตรวจสุขภาพเป็นรายบุคคล ติดตามประเมินภาวะโภชนาการและให้ความรู้
ด้านโภชนบ าบัดกับนักเรียนทุกคน 

๔. ติดตามผลในนักเรียนที่มีภาวะผิดปกติ โดยการเจาะเลือดเพ่ือตรวจดูสารเคมีในเลือดซ้ า 
๕. ติดตามประเมินสัดส่วนร่างกายนักเรียนซ้ าในนักเรียนที่มีผลผิดปกติ  
๖. กิจกรรมวัดระดับสติปัญญา ( IQ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, มัธยมศึกษาปีที่ ๓, 

มัธยมศึกษาปีที่ ๔ (นักเรียนใหม่) และ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
๗. กิจกรรมมอบของรางวัลให้กลุ่มนักเรียนที่มีการพัฒนาผลการตรวจสุขภาพท่ีดีขึ้น 
๘. เกียรติบัตรรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง 
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๔๓๒ 

 

ขั้นติดตามและประเมินผล 
๑. คณะกรรมการบริหาร โดยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและหอพัก หัวหน้างาน

โครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ รายงานการด าเนินกิจกรรมตามโครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ แก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผ่านการประชุมประจ าเดือน ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ รวมทั้งร่วมกันให้ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาโครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ 

๒. คณะกรรมการบริหาร โดยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและหอพัก หัวหน้างาน
โครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ แจ้งผู้ปกครองนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เข้ารับฟังข้อเสนอแนะและแนวทาง      
การแก้ไขปัญหาสุขภาพของนักเรียน 

๓. รายงายการด าเนินกิจกรรมตามโครงการโครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ ให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน  
ในวารสารรอบกลับบ้านและจุฬาวิทย์สาร 

๔. งานอนามัยโรงเรียน โดยหัวหน้างานอนามัย ประเมินสุขภาพของนักเรียนจากกิจกรรม        
ตามโครงการฯ สถิติการเข้าใช้ห้องพยาบาล รวมถึงวิเคราะห์จากข้อมูลจากสถิติการลาป่วยของนักเรียน      
จากครูที่ปรึกษา และครูผู้สอน 

๕. ที่ปรึกษาโครงการ รศ.ดร.ปรียา ลีฬหกุล, อาจารย์อวยชัย โรจนนิรันดร์กิจ พร้อมคณะกลุ่ม
สาขาวิชาโภชนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ค าปรึกษา ให้ความรู้
แก่นักเรียน และติดตามผลการด าเนินงานตลอดปีการศึกษา 

 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
 ๑. หัวหน้างานอนามัย ในนามผู้รับผิดชอบโครงการฯ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและหอพัก  
น าข้อเสนอแนะ จากสรุปผลการด าเนินงานโครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ ไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข  
เพ่ือพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 
 ๒. หัวหน้าระดับ ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียน น าปัญหาและข้อเสนอแนะ จากรายงาน  
การด าเนินแต่ละกิจกรรมตามโครงการฯ ร่วมกันวางแผน เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ป้องกันและแก้ไข ให้
โครงการฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์ในปีการศึกษาต่อไป 
 ๓. ครูประจ าวิชา ทราบปัญหา มีข้อมูลนักเรียนด้านสุขภาพเป็นรายบุคคลจากสรุปรายงานผล 
การด าเนินการตามโครงการฯ เพ่ือน าไปใช้วางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ 

 

ผลงาน/ผลการด าเนินการ 
๑. นักเรียนได้รับความรู้ในเรื่องโภชนาการที่ถูกต้อง ทันสมัย เห็นความส าคัญและตระหนักถึงคุณค่า

โภชนาการกับอาหารที่รับประทาน รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ถูกต้องตามหลักโภชนาการ 
ร้อยละ ๑๐๐ ปีการศึกษา 2562 

๒. นักเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานเด็กไทย ประเมินจากน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๙ 
ประเมินน้ าหนักตามเกณฑ์อายุ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๑๗ และประเมินส่วนสูงตามเกณฑ์อายุคิดเป็นร้อยละ 
๙๘.๖๑ ปีการศึกษา 2562 



 
 

๔๓๓ 
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๓. นักเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานเด็กไทย ประเมินจากน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง คิดเป็นร้อยละ  
๘๕.๕๕ ประเมินน้ าหนักตามเกณฑ์อายุ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๑๖ และประเมินส่วนสูงตามเกณฑ์อายุคิดเป็น
ร้อยละ ๙๘.๘๘ ปีการศึกษา 2562 

๔. นักเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานเด็กไทย ประเมินจากน้ าหนักตาม เกณฑ์ส่วนสูง คิดเป็นร้อยละ 
๘๕.๒๖ ประเมินน้ าหนักตามเกณฑ์อายุ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๐ และประเมินส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ 
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖๑ 2562 

๕. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีระดับสติปัญญาอยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป 
๖. นักเรียนมีสถิติการเข้ารับบริการห้องพยาบาล ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ 

๑๔.๐๕, ๑๒.๓๒ และ ๑๐.๘๔ ตามล าดับ 
๗. นักเรียนมีสถิติการลาป่วย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๒๑, ๑๑.๔๕ และ 

๙.๖๒ ตามล าดับ 
๘. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าของสถานศึกษาที่ระดับ ๒.๐ ขึ้นไป ในปีศึกษา 

2562คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 

 
 

 

เข้ารับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง และผ่านเกณฑ์การประเมินระดับทอง  
ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมจุฬาภรณ ๑ 
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๔๓๔ 

 

 
 

นักเรียนทุกคนได้รับความรู้เรื่องโภชนาการที่ถูกต้อง ทันสมัย เห็นความส าคัญและตระหนักถึงคุณค่า
โภชนาการกับอาหารที่รับประทาน รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ถูกต้องตามหลักโภชนาการ   

 

 
นักเรียนที่มีผล blood chemistry ผิดปกติ ได้รับการติดตามผล ให้ค าแนะน ารายบุคคล 

โดย รศ.ดร.ปรียา ลีฬหกุล ณ เรือนพยาบาลต้นกล้า 
 

 
นักเรียนเข้าฟังผลการทดสอบระดับสติปัญญาของตนเองเป็นรายบุคคล  

แนะน าการพัฒนาระดับสติปัญญาโดยนักจิตวิทยาคลินิก ณ เรือนพยาบาลต้นกล้า 

 
 



 
 

๔๓๕ 
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4. 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานด้วยวิธีที่หลากหลายและสร้างสรรค์ น่าสนใจ ครบถ้วนทุก
กลุ่มเป้าหมาย ทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่าง ๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 

วิธีด าเนินการ 
ขั้นวางแผน  
ประสานงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เพ่ือร่วมวางแผนการ

ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินโครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพลงในวารสารรอบกลับบ้านและจุฬาวิ ทย์สาร  
เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับข่าวสารการด าเนินกิจกรรม 
 

 ขั้นด าเนินการ 
๑. ประชาสัมพันธ์ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์และเว็บไซต์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  
๒. การประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินโครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพลงในวารสารรอบกลับบ้านและจุฬาวิทย์สาร 
 

ขั้นติดตามและประเมินผล 
๑. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานการด าเนินโครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ 
๒. ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยใช้แบบประเมิน 

ความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรม 
๓. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน โครงการโครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ ที่ส่งเสริมให้นักเรียน 

มีความตระหนักถึงคุณค่าโภชนาการกับอาหารที่รับประทาน รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 
ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ในวันประชุมผู้ปกครอง ผู้ปกครองนักเรียนที่มีอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเข้ารับฟัง
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหาสุขภาพของนักเรียนรายบุคคล 

๔. เผยแพร่ผลการด าเนินงาน โครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความตระหนัก  
ถึงคุณค่าโภชนาการกับอาหารที่รับประทาน รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ โดยการประชาสัมพันธ์
ตามสื่อและช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น วารสารจุฬาวิทย์สาร จุลสารของโรงเรียน เว็บไซต์ต่าง ๆ  
การประชุมผู้ปกครอง รวมถึงเอกสารเผยแพร่สู่ชุมชนใกล้เคียงและผู้เกี่ยวข้อง  

 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
 ๑. หัวหน้างานอนามัย ในนามผู้รับผิดชอบโครงการฯ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและหอพัก  
น าข้อเสนอแนะ จากสรุปผลการด าเนินงานโครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ ไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข  
เพ่ือพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 
 ๒. หัวหน้าระดับ ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียน น าปัญหาและข้อเสนอแนะ จากรายงาน  
การด าเนินแต่ละกิจกรรมตามโครงการฯ ร่วมกันวางแผน เพ่ือส่งเสริม สนับ สนุน ป้องกันและแก้ไข 
ให้โครงการฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์ในปีการศึกษาต่อไป 
 ๓. ครูประจ าวิชา ทราบปัญหา มีข้อมูลนักเรียนด้านสุขภาพเป็นรายบุคคลจากสรุปรายงานผล  
การด าเนินการตามโครงการฯ เพ่ือน าไปใช้วางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ 
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๔๓๖ 

 

ผลงาน/ผลการด าเนินการ 
๑. กิจกรรมมอบเกียรติบัตรและของรางวัลให้กับนักเรียนที่สามารถลดค่าสารเคมีในเลือดให้อยู่ใน  

ค่าปกติและนักเรียนที่สามารถปรับผลประเมินสัดส่วนให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
๒. การจัดการสัมมนา “ผู้บริหารโครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ” โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ

ส่งเสริมวิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ, มูลนิธิ ILSI , โครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ  
ราชวิทยาลัย เชียงราย, โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ พะเยา, ส านักงานเขตพ้ืนที่กา รศึกษา
มัธยมศึกษา เขต๓๖ (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา), กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านป่ายางมน, 
กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านป่ายางมนใหม่ และกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านป่าบง 

๓. การจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หัวข้อ “ลองท าดูซิ 
แล้วคุณจะมีสุขภาพที่ดีตลอดไป แทนการกินยาไปตลอดชีวิต” 

4. การเผยแพร่ผลงานผ่านวารสารจุฬาวิทย์สาร ซึ่งเผยแพร่สู่ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และองค์กร
ภายนอก 

5. เว็บไซต์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
6. วิทยานิพนธ์นักศึกษา salt intake and salt reduotion N1 secondary school-age student 

of princess chulabhorn’s college chiangrai สาขาวิชาโภชนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานด้วยวิธีที่หลากหลายและสร้างสรรค์ น่าสนใจ ครบถ้วนทุกกลุ่มเป้าหมาย  
ทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่าง ๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 

 
 

เผยแพร่ข้อมูลในจุฬาวิทย์สาร  

 



 
 

๔๓๗ 
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กิจกรรมบรรยายพิเศษผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
หัวข้อ “ลองท าดูซิแล้วคุณจะมีสุขภาพที่ดีตลอดไปแทนการกินยาไปตลอดชีวิต”  

วันที่ ๒๐ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ หอประชุมแคแสด 
 
 

 
 

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรและของรางวัลให้กับนักเรียนที่สามารถลดค่าสารเคมีในเลือดให้อยู่ในค่าปกติ 
และนักเรียนที่สามารถปรับผลประเมินสัดส่วนให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ลานเกียรติยศ 
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๔๓๘ 

 

 
 

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรและของรางวัลให้กับนักเรียนที่สามารถลดค่าสารเคมีในเลือดให้อยู่ในค่าปกติและ
นักเรียนที่สามารถปรับผลประเมินสัดส่วนให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ลานเกียรติยศ 

 
 

การจัดการสัมมนา“ผู้บริหารโครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ” 

 
 

การจัดการสัมมนา“ผู้บริหารโครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ” โดยได้รับการสนันสนุนจากมูลนิธิส่งเสริม
วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ, มูลนิธิ ILSI ,โครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพกลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์                 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลบ้านป่าบง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔๓๙ 
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๔๔๐ 

 

โครงการจิตอาสา ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี เราท าดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน 
 

 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย นอกจากด าเนินการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551 และหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ       
เพ่ือสนับสนุนและผลิตก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมสนองตามพระราชประสงค์  
ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี รวมถึงมติคณะรัฐมนตรี ดังที่ได้กล่าว
มาแล้วนั้น โรงเรียนยังมุ่งเน้นให้นักเรียน “เป็นคนเก่ง เป็นคนดี มีคุณลักษณะและมีสมรรถนะตามที่หลักสูตร
ก าหนด” โรงเรียนจึงได้ด าเนินการให้นักเรียนจัดท าโครงการ “จิตอาสา ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี เราท าดี 
ด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน” เพ่ือ (๑) สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชด ารัส เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๒๙ ใจความว่า “การท าความดีนั้น
โดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์  จึงท าได้ยากและเห็นผลช้า  
แต่ก็จ าเป็นต้องท าเพราะหาไม่ ความชั่วซึ่งท าได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยไม่ทัน
รู้สึกตัว” (๒) สนองโครงการ ในพระราชด าริ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน โครงการจิตอาสา “เราท า
ความดี ด้วยหัวใจ” ที่ทรงห่วงใยและทรงค านึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นส าคัญ และพระองค์ 
มีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะท าให้ประเทศชาติมั่นคง และประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีพระราช
ประสงค์ที่จะสืบสาน รักษาและ  ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและแนวพระราชด าริต่าง ๆ  
ในบ าบัดทุกข์และบ ารุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า โดยปลุกจิตส านึกในการท า 
ความดี ปลูกฝังให้คนทุกเพศทุกวัยได้ตื่นตัวในการบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม ชุ มชน และ
ประเทศชาติ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน เด็ก ๆ คนรุ่นใหม่ต่างตื่นตัว พร้อมรับการมีหัวใจเป็นจิตสาธารณะ (๓) 
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมายและจุดเน้น พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา โดยมีขั้นตอน 
การด าเนินงานตามแผนภูมิ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์  
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน า บ่มเพาะ 
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้น
มัธยมศึกษา เพ่ือมุ่งมั่นสู่การเป็นนักวิจัย  
นักประดิษฐ์ และนักนวัตกรรม 
เพียบพร้อมคุณธรรมจริยธรรม น้อมน า
งานพระราชด าริ สามารถสร้าง 
องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาประเทศ 
อย่างยั่งยืน 

๓. โครงการจิตอาสา ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี  
     เราท าดีด้วยหัวใจ เทดิไท้องค์ราชัน 

 
 



 
 

๔๔๑ 
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แผนภูมิแสดงการด าเนินงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
 โครงการจิตอาสา ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี เราท าดีด้วยหัวใจ เทดิไท้องค์ราชัน 
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๔๔๒ 

 

๑. 

โครงการมีวัตถุประสงค์ชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมายและจุดเน้น 
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา เกิดจากการรับรู้เข้าใจปัญหาและความต้องการร่วมกัน
ของทุกฝ่ายทุกงาน ในสถานศึกษาผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมคิดวางแผนและลงมือปฏิบัติ
หรือสนับสนุนตามบทบาทหน้าที่ 

 

วิธีด าเนินการ 
 

 ขั้นวางแผน 
 จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนด
วัตถุประสงค์ของโครงการจิตอาสา ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี เราท าดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน ให้สนอง 
กลยุทธ์ของโรงเรียน ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เน้นการมีส่วนร่วม  
จากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา  
โดยมีกิจกรรม ดังนี้ (๑) ด้านจิตอาสาเพ่ือสาธารณประโยชน์ (๒) ด้านการบริการวิชาการและชุมชน  
(๓) ด้านการสังคมสงเคราะห์ และ (๔) ด้านสิ่งแวดล้อม 
 

 ขั้นด าเนินการ 
 ๑. กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนและหอพัก น าวัตถุประสงค์ของโครงการจิตอาสา ๑ ห้องเรียน ๑ 
ความดี เราท าดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน ไปวางแผนการด าเนินกิจกรรมในแผนการปฏิบัติงานประจ าปี ดังนี้ 

๑.๑ ประชุมคณะกรรมการนักเรียน เพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการตามโครงการฯ ชี้แจง
และกิจกรรมทั้ง ๔ ด้าน 

๑.๒ คณะกรรมการนักเรียน ประชุมชี้แจงแนวทางในการด าเนินการโครงการฯ และกิจกรรม 
ทัง้ ๔ ด้าน ต่อหัวหน้าห้องทุกห้องเรียน 

๑.๓ ครูที่ปรึกษาและนักเรียนในห้องร่วมกันคิดและวางแผนเขียนโครงการจิตอาสา ๑ ห้องเรียน 
๑ ความดี เราท าดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน ของห้องเรียนจ านวน 1 โครงการ โดยโครงการฯ ที่จะด าเนินการ 
สอดคล้องกับกิจกรรมด้านใดด้านหนึ่งใน ๔ ด้าน  

๑.๔ หัวหน้าห้อง จัดส่งโครงการให้ครูที่ปรึกษา ตรวจสอบและพิจารณา และส่งโครงการฯ  
เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบจากรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและหอพักและผู้อ านวยการ
ตามล าดับ 

๑.๕ โรงเรียนอนุมัติด าเนินการ 
๑.๖ นักเรียนแต่ละห้องด าเนินการจัดท าโครงการฯ ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
๑.๗ ครูที่ปรึกษาและนักเรียน สรุปประเมินผลภาพรวมโครงการฯ จากแบบประเมินผลการ

ด าเนินงานโครงการฯ ส่งที่กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนและหอพัก 
๑.๘ งานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและหอพัก รวบรวมโครงการฯ ของแต่ละ

ห้องเรียน สรุปผลภาพรวมของโครงการและรายงานผลต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
 



 
 

๔๔๓ 
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ขั้นติดตามและประเมินผล 
 การนิเทศ ก ากับ ติดตาม การบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมและรายงานสรุปผลการด าเนิน
ของแต่ละกิจกรรมเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 

 ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
 น าปัญหาและข้อเสนอแนะ ของแต่ละโครงการจิตอาสา ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี เราท าดีด้วยหัวใจ 
เทิดไท้องค์ราชัน จากรายงานการด าเนินแต่ละกิจกรรมของแต่ละห้องเรียนมาปรับปรุงและพัฒนา  
อย่างต่อเนื่อง 
 

 ผลงาน/ผลการด าเนินงาน 
 ๑. โครงการจิตอาสา ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี เราท าดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน มีวัตถุประสงค์     
ที่ชัดเจน คือ 

๑.๑ สนองโครงการในพระราชด าริ และสืบสานพระราชปณิธาน ในการท าความดี 
๑.๒ นักเรียนร่วมกันคิด วางแผน เสนอโครงการฯและกิจกรรม ในการท าความดีและจิตอาสา 
๑.๓ เป็นการปลูกฝังจิตส านึกในการท าความดีและมีจิตอาสาให้กับนักเรียน มีน้ าใจในการ

ช่วยเหลือเกื้อกูล แบ่งปันความรักแก่ผู้อ่ืน ชุมชนและสังคม 
๑.๔ นักเรียนมีคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ตามมาตรฐานของโรงเรียน 

 ๒. สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่า “โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน า บ่มเพาะผู้มีความสามารถ
พิเศษด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษา เพ่ือมุ่งมั่นสู่กา รเป็นนักวิจัย  
นักประดิษฐ์ และนักนวัตกรรม เพียบพร้อมคุณธรรมจริยธรรม น้อมน างานพระราชด าริ สามารถสร้าง  
องค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”  

๓. สอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียน ข้อที่ (๒) สร้างเสริมคนดีมีจริยธรรม 
 ๔. สอดคล้องกับเป้าหมายข้อที่ (4) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย สุขภาพกาย 
สุขภาพจิตที่ดีและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 ๕. การจัดกิจกรรมของแต่ละห้องเรียน ตามโครงการฯ ในแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ 
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการจิตอาสา ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี เราท าดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน  
 โครงการมีวัตถุประสงค์ชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมายและจุดเน้น พัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึกษา เกิดจากการรับรู้เข้าใจปัญหาและความต้องการร่วมกันของทุกฝ่ายทุกงาน ในสถานศึกษา
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมคิดวางแผนและลงมือปฏิบัติหรือสนับสนุนตามบทบาทหน้าที่ 

 

 
 

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
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๔๔๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองนักเรียนและครู 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

 

 
 

  การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
 

 
 

ประชุมคณะกรรมการนักเรียน เพื่อชี้แจงกิจกรรมทั้ง ๔ ด้านและก าหนดแนวทางในการด าเนินการ 
ตามโครงการจิตอาสา ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี เราท าดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน 

 
 
 



 
 

๔๔๕ 
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๒. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกคนปฏิบัติงานที่รับผิดชอบด้วยความเต็มใจ ทุกคนรับรู้ เข้าใจ
เป้าหมายและมุ่งด าเนินการสู่เป้าหมายร่วมกัน 

 

วิธีด าเนินการ 
ขั้นวางแผน 

 ๑. งานกิจกรรมนักเรียน กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนและหอพัก จัดประชุมหัวหน้าระดับ  
เพ่ือก าหนดเป้าหมายในการด าเนินโครงการ แนวทางการด าเนินโครงการจิตอาสา ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี  
เราท าดีดว้ยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน เสนอต่อฝ่ายบริหาร เพ่ือขออนุมัติการด าเนินโครงการ 
 ๒. จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการนักเรียนหัวหน้า
กลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างาน คณะครู ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว เพ่ือท าความเข้าใจ  
ความจ าเป็นของโครงการ ชี้แจงแนวทางในการด าเนินโครงการ และยึดความส าเร็จของโครงการจิตอาสา  
๑ ห้องเรียน ๑ ความดี เราท าดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน เป็นส าคัญด้วยหลักการบริหารจัดการ  
แบบมีส่วนร่วมด้วยระบบคุณภาพ PCSHSCR  
 ๓. ฝ่ายบริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอนุมัติ และแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการจิตอาสา  
๑ ห้องเรียน ๑ ความดี เราท าดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน 
 ๔. จัดปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เพ่ือแจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายการด าเนินการโครงการร่วมกัน 
 ขั้นด าเนินการ 

๑. จัดอบรมเตรียมความพร้อมส าหรับครูที่ปรึกษาของแต่ละห้องเรียนเพ่ือแจ้งเพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการเสนอโครงการ 

๒. นักเรียนมีส่วนร่วมในการเขียนโครงการจิตอาสา ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี เราท าดีด้วยหัวใจเทิดไท้
องค์ราชัน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการฯ ที่มีความเหมาะสมในการด าเนินกิจกรรม 

๓. ฝ่ายบริหาร ให้การสนับสนุนสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์และงบประมาณ ในการด าเนินการ
โครงการฯ  

๔. ผู้ปกครอง และชุมชน ให้การสนับสนุนวัสดุในการท าโครงการฯ ของนักเรียน เช่น การย้อมผ้าสีด า
ให้กับชุมชน ในช่วงที่มีการไว้ทุกข์ เป็นต้น นอกจากนี้ทางชุมชนได้ให้ความรู้กับนักเรียนในการย้อมผ้าสี  
ซึ่งทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดีในการอนุเคราะห์แหล่งเรียนรู้  

ขั้นติดตามและประเมินผล 
 ๑. แจ้งการด าเนินกิจกรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟสบุ๊ค 
 ๒. ประชาสัมพันธ์ผลงานนักเรียน ผลการด าเนินโครงการฯ ในวารสารโรงเรียน “จุฬาวิทย์” เว็บเพจ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ 

๓. ประเมินความพึงพอใจของฝ่ายบริหาร ครู นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่มีต่อโครงการจิตอาสา 
๑ ห้องเรียน ๑ ความดี เราท าดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน 
 ๔. คณะกรรมการโครงการจิตอาสา ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี เราท าดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน
ติดตามผลการด าเนินโครงการฯ  
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๔๔๖ 

 

 ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
 น าปัญหาและข้อเสนอแนะจากแบบประเมินความพึงพอใจมาวิเคราะห์และวางแผนเพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาต่อไป 
 
ผลงาน/ผลการด าเนินงาน 
 ๑. ฝ่ายบริหารงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีค าสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติงานตามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการครู
ที่ปรึกษา โดยทุกคนร่วมกันปฏิบัติงานที่รับผิดชอบด้วยความเต็มใจ ท าให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์        
ของโครงการฯ ได้ทุกข้อ 
 ๒. ปีการศึกษา 2560-2562 ครูร้อยละ ๑๐๐ มีความเต็มใจและสามารถแนะน าและให้ค าปรึกษา
เกี่ยวกับโครงการให้กับนักเรียนตามความถนัดและความสนใจ  
 ๓. ปีการศึกษา 2560-2562 นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีด าเนินโครงการจิตอาสา ๑ ห้องเรียน  
๑ ความดี เราท าดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชันด้วยความเต็มใจ รายละเอียดดังตาราง 
 

ตารางแสดง โครงการจิตอาสา ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี เราท าดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชันของระดับ 
                 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2560-2562 
 

ปีการศึกษา ห้อง ชื่อกิจกรรม กิจกรรมจิตอาสาในด้าน 
๒๕60 1/1 จัดหนังสือห้องสมุด การบริการวิชาการและชุมชน 

1/2 เล่านิทานคุณธรรม การบริการวิชาการและชุมชน 
1/3 ไออุ่นรักจากพ่ีสู่น้อง การสังคมสงเคราะห์ 
1/4 พ่ีสอนน้อง การบริการวิชาการและชุมชน 
2/1 ปลูกป่าสานสัมพันธ์ชุมชน และอนุรักษ์แม่น้ าโขง สิ่งแวดล้อม 
2/2 Learn For Fun การบริการวิชาการและชุมชน 
2/3 ปลูกป่าสานสัมพันธ์ชุมชน  และอนุรักษ์แม่น้ าโขง สิ่งแวดล้อม 
2/4 ท าความสะอาดบริเวณลานพระ จิตอาสาเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
3/1 รักษ์โลก สิ่งแวดล้อม 
3/2 ปลูกป่าเทิดพระเกียรติสมเด็จพระราชินี สิ่งแวดล้อม 
3/3 ห้องเรียนวิถีพุทธ การบริการวิชาการและชุมชน 
3/4 พ่ีร่วมปันสุข น้องสนุกร่วมสร้างสรรค ์ การสังคมสงเคราะห์ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔๔๗ 
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ตารางแสดง โครงการจิตอาสา ๑ ห้องเรียน ๑ ความดีฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2560-2562  (ต่อ) 
ปีการศึกษา ห้อง ชื่อกิจกรรม กิจกรรมจิตอาสาในด้าน 

๒๕61 1/1 ท าบุญท าดี เพ่ือความสุขใจ การสังคมสงเคราะห์ 
1/2 ท าบุญท าดี เพ่ือความสุขใจ การสังคมสงเคราะห์ 
1/3 ท าบุญท าดี เพ่ือความสุขใจ การสังคมสงเคราะห์ 
1/4 ท าบุญท าดี เพ่ือความสุขใจ การสังคมสงเคราะห์ 
2/1 ร่วมใจแพ็คหนังสือจากห้องสมุดเก่าสู่ห้องสมุดใหม่ การบริการวิชาการและชุมชน 
2/2 ปลูกป่าอนุรักษ์โบราณสถาน สิ่งแวดล้อม 
2/3 เก็บขยะในโรงเรียน สิ่งแวดล้อม 
2/4 พ่ีร้องน้องเต้น การสังคมสงเคราะห์ 
3/1 สานรักสายใย ส่งใจให้น้อง การสังคมสงเคราะห์ 
3/2 พัฒนาสนามกีฬาโรงเรียน จิตอาสาเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
3/3 ท าความสะอาดวัดป่ายางมน  จิตอาสาเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
3/4 ท าบุญก่อนวันเข้าพรรษา การสังคมสงเคราะห์ 

๒๕๖2 1/1 จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน จิตอาสาเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
1/2 จิตอาสา พาสร้างสรรค์ จิตอาสาเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
1/3 ท าบุญท าดี  เพ่ือความสุขใจ การสังคมสงเคราะห์ 
1/4 ร่วมด้วยช่วยเก็บ สิ่งแวดล้อม 
2/1 รักษ์ห้องสมุด การบริการวิชาการและชุมชน 
2/2 ปลูกป่าชุมชน สิ่งแวดล้อม 
2/3 ปลูกป่า สิ่งแวดล้อม 
2/4 สร้างกิจกรรม สานฝันให้น้อง การบริการวิชาการและชุมชน 
3/1 พัฒนาห้องเรียน จิตอาสาเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
3/2 ท าความสะอาดก่อนเข้าพรรษา การสังคมสงเคราะห์ 
3/3 ปลูกป่า สิ่งแวดล้อม 
3/4 วัยใสใส่ใจธรรมมะ การบริการวิชาการและชุมชน 

  

 จากตาราง การเสนอกิจกรรมเพ่ือด าเนินการตามโครงการจิตอาสา ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี เราท าดี
ด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2560-2562  กิจกรรมด้านจิตอาสา
เพ่ือสาธารณประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ ๘.๓๓, ๑๖.๖๗, ๒๕.๐ ด้านการบริการวิชาการและชุมชน คิดเป็นร้อย
ละ ๔๑.๖๗, ๘.๓๓, ๒๕.๐ ด้านการสังคมสงเคราะห์คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗, ๕๘.๓๓, ๑๖.๖๗ และด้าน
สิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓, ๑๖.๖๗, ๓๓.๓๓ ตามล าดับ 
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๔๔๘ 

 

ตารางแสดง  โครงการจิตอาสา ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี เราท าดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชันของระดับ 
         ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2560-2562 

ปีการศึกษา ห้อง ชื่อกิจกรรม กิจกรรมจิตอาสาในด้าน 
๒๕60 4/1 สี่ทับหนึ่งบ ารุงศาสนสถาน จิตอาสาเพ่ือสาธารณประโยชน์ 

4/2 ท าความสะอาดโบราณสถานพระเจ้ากือนา จิตอาสาเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
4/3 รักษาความสะอาดเพ่ือสังคมที่มีระเบียบ จิตอาสาเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
4/4 รักษ์เรา รักษ์โลก สิ่งแวดล้อม 
4/5 วัดสะอาด น่ามาท าบุญ จิตอาสาเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
4/6 รักษ์โลก รักเรา รักต้นไม้ สิ่งแวดล้อม 
5/1 เสริมความรู้ทางวิทยาศาสตร์ PCCR-YJC CIP การบริการวิชาการและชุมชน 
5/2 ปลูกป่า สิ่งแวดล้อม 
5/3 ท าขนมหวานเพ่ือน าไปขาย การสังคมสงเคราะห์ 
5/4 “Five Zero Four give O2 for world” สิ่งแวดล้อม 
5/5 ห้องเรียนสะอาด จิตอาสาเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
5/6 ท าดีท่ีวัด จิตอาสาเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
6/1 สานฝันให้น้อง เตรียมพร้อมสู่ AEC การบริการวิชาการและชุมชน 
6/2 ท าดีท่ีวัด จิตอาสาเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
6/3 ศาลาสะอาด  ใจสะอาด จิตอาสาเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
6/4 ปันรัก แบ่งความสุขให้กับน้อง การสังคมสงเคราะห์ 
6/5 ปลูกป่า คืนป่าไม้สู่ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
6/6 หนึ่งห้องเรียน หนึ่งความดี จิตอาสาเพ่ือสาธารณประโยชน์ 

๒๕61 4/1 ปลูกป่า สิ่งแวดล้อม 

4/2 ปลูกป่า สิ่งแวดล้อม 

4/3 พัฒนาสวนสุขภาพและศาลาพระกลางน้ า สิ่งแวดล้อม 
4/4 ปลูกป่า สิ่งแวดล้อม 
4/5 สานรัก สานสุข สานความสนุก กับ 4/5 การบริการวิชาการและชุมชน 
4/6 4/6 รวมใจ ต้านไฟป่า สิ่งแวดล้อม 
5/1 ให้ความรู้เกี่ยวกับสวนพฤษศาสตร์ การบริการวิชาการและชุมชน 
5/2 กิจกรรมนันทนาการมูลนิธิบ้านเด็กก าพร้าสันโค้ง การบริการวิชาการและชุมชน 
5/3 ท าความสะอาดศาลากลางน้ า จิตอาสาเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
5/4 วัดสะอาดด้วยมือเรา จิตอาสาเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
5/5 วัดสะอาดด้วยมือเรา จิตอาสาเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
5/6 น าความรู้ พ่ีสู่น้อง การบริการวิชาการและชุมชน 

  



 
 

๔๔๙ 
 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
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ตาราง โครงการจิตอาสา ๑ ห้องเรียน ๑ ความดีฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐ (ต่อ) 
ปีการศึกษา ห้อง ชื่อกจิกรรม กิจกรรมจิตอาสาในด้าน 

๒๕61 6/1 คืนป่าสู่ชุมชน สิ่งแวดล้อม 
6/2 บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ ชุมชนป่ายางมน จิตอาสาเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
6/3 ปันรัก แบ่งความสุขให้กับน้อง การสังคมสงเคราะห์ 
6/4 604 สร้างสรรค์ความดีท่ี ร.ร.บ้านป่ายางหลวง จิตอาสาเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
6/5 แบ่งปันน้ าใจให้พ่ีน้อง การสังคมสงเคราะห์ 
6/6 ม.6/6 ยกขบวนกันไปวัด จิตอาสาเพ่ือสาธารณประโยชน์ 

๒๕๖2 4/1 ท าบุญ ไหว้พระ การสังคมสงเคราะห์ 
4/2 รักษาศีล การบริการวิชาการและชุมชน 
4/3 คืนต้นไม้สู่ป่า สิ่งแวดล้อม 
4/4 ลานพระสะอาด จิตใจสะอาด จิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ 
4/5 นักเรียนดี มีคุณธรรมและจิตอาสา การบริการวิชาการและชุมชน 
4/6 คืนต้นไม้สู่ป่า สิ่งแวดล้อม 
5/1 Eco Foot print สิ่งแวดล้อม 
5/2 English For Fun Camp การบริการวิชาการและชุมชน 
5/3 We share, We dream แบ่งปันความรู้ มุ่งสู่ฝัน การบริการวิชาการและชุมชน 
5/4 ต้นกล้าคุณธรรม การบริการวิชาการและชุมชน 
5/5 ท าความดีสะอาดตกแต่งสถานที่ จิตอาสาเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
5/6 น้องอ่ิมท้อง...พ่ีอ่ิมใจ การสังคมสงเคราะห์ 
6/1 พ่ีปันน้องและจัดกิจกรรมความรู้ทางวิทยาศาสตร์) การบริการวิชาการและชุมชน 
6/2 ท าความสะอาดพระเจ้ากือนา จิตอาสาเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
6/3 กวาดลานพระ จิตอาสาเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
6/4 ปลูกป่า สิ่งแวดล้อม 
6/5 ปันน้ าใจ (แจกนม แพมเพิร์ส และบริจาคโลหิต) การสังคมสงเคราะห์ 
6/6 ร่วมกันท าความดี จิตอาสาเพ่ือสาธารณประโยชน์ 

  

 จากตาราง การเสนอกิจกรรมเพ่ือด าเนินการตามโครงการจิตอาสา ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี เราท าดี
ด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕60-๒๕๖2 กิจกรรมด้านจิตอาสา
เพ่ือสาธารณประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐, ๓๓.๓๓, ๒๗.๗๘ ด้านการบริการวิชาการและชุมชน คิดเป็นร้อย
ละ ๑๑.๑๑, ๒๒.๒๓, ๓๓.๓๓  ด้านการสังคมสงเคราะห์คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๑, ๑๑.๑๑, ๑๖.๖๗  
และด้านสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๗๘, ๓๓.๓๓, ๒๒.๒๓ ตามล าดับ 
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๔๕๐ 

 

 การด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา 1 ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี เราท าดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์
ราชัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕60-๒๕๖2  สามารถสรุปเป็นแผนภูมิวงกลม ได้ดังนี้  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นักเรียนปฏิบัติงานที่รับผิดชอบด้วยความเต็มใจ รับรู้ เข้าใจเป้าหมายและมุ่งด าเนินการสู่เป้าหมายร่วมกัน 
 
 



 
 

๔๕๑ 
 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
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โครงการจิตอาสา 1 ห้องเรียน 1 ความดี เราท าดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๓ 
กิจกรรมด้านการสังคมสงเคราะห์ : ไออุ่นรักจากพี่สู่น้อง ณ โรงเรียนบ้านเมืองชุม 

วันพุธที่  2  กันยายน  2562  
 
 

 
 

โครงการจิตอาสา 1 ห้องเรียน 1 ความดี เราท าดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๖ 
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม : “๔/๖ รวมใจ ต้านไฟป่า”   

ณ ส านักงานป้องกันไฟป่า ภาค ๕ จังหวัดเชียงราย วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 
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๔๕๒ 

 

๓. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนรอบด้านโดยรวม
อย่างชัดเจน และส่งผลด้านใดด้านหนึ่งอย่างโดดเด่น 

 

วิธีด าเนนิการ 
 

ขั้นวางแผน 
๑. กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนและหอพัก จัดประชุมวิเคราะห์เพ่ือก าหนดเป้าหมายในการด าเนิน

โครงการ แนวทางการด าเนินโครงการหนึ่งห้องเรียนหนึ่งความดี เพ่ือเสนอต่อฝ่ายบริหาร เพ่ือขออนุมัติ  
การด าเนินโครงการ 
 ๒. จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน หัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สมาคม
ผู้ปกครองและครู 
 ๓. ฝ่ายบริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอนุมัติ และแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการจิตอาสา ๑ 
ห้องเรียน ๑ ความดี เราท าดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน  
 ๔. นักเรียนและครูที่ปรึกษา ร่วมกันคิด วางแผนเขียนโครงการจิตอาสา ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี  
เราท าดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน ที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนหรือชุมชนครอบคลุมกิจกรรมตามโครงการฯ  
 ๕. หัวหน้าห้องเสนอโครงการฯ ผ่านคณะกรรมการนักเรียน เพื่อพิจารณาและขอความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 ๖. จัดปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ทุกคน ตั้งแต่ระดับชั้น
มัธยมศึกษา ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เพ่ือแจ้งให้ทราบถึงก าหนดการ จุดประสงค์และเป้าหมายร่วมกัน 

ขั้นด าเนินการ 
๑. การพัฒนานักเรียนด้าน คุณธรรม จริยธรรม (K) 

๑.๑ นักเรียนแต่ละห้องด าเนินการจัดท าโครงการฯ ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
๑.๒ นักเรียนและครูที่ปรึกษา สรุปและประเมินผล ภาพรวมโครงการจากแบบประเมินผล  

การด าเนินงานโครงการ ส่งคณะกรรมการนักเรียน 
๑.๓ คณะกรรมการนักเรียน รวบรวมโครงการห้องสรุปผลภาพรวมของโครงการและรายงานผล

ต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
๑.๔ นักเรียนด าเนินการตามโครงการฯ และเป็นที่ยอมรับ ดังนี้ 

๑.๔.๑ นักเรียนมีการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ 
๑.๔.๒ นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตอาสาแบ่งปันความรู้สู่สังคม 
๑.๔.๓ นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง 
๑.๔.๔ นักเรียนได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการทั้งในระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษาระดับภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับและเป็นที่ประจักษ์  
ถึงศักยภาพของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 

๒. การพัฒนานักเรียนด้านทักษะกระบวนการ (P) 



 
 

๔๕๓ 
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๒.๑ จัดกิจกรรมการพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบในคาบเรียนปฐมนิเทศ โดยครูที่ปรึกษา 
ตามโครงการจิตอาสา ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี เราท าดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน 

๒.๒ จัดกลุ่มห้องเรียน ให้นักเรียนพัฒนาผลงานโครงการตามความสนใจเพ่ือพัฒนาทักษะ 
การท างานเป็นทีม 

๓. การพัฒนานักเรียนด้านคุณลักษณะ (A) 
๓.๑ จัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี เราท าดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน

และขยายผลจิตปัญญาศึกษาในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 

ขั้นติดตามและประเมินผล 
 

๑. แจ้งความคืบหน้าผ่านการประชุมครูที่ปรึกษา การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในประชุมประจ าเดือน และแจ้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ กลุ่มไลน์  

๒. ครูที่ปรึกษา ติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการจิตอาสา ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี เราท าดี 
ด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน 

๓. ครูที่ปรึกษา ติดตามการด าเนินงานของนักเรียนเพ่ือให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไข
โครงการจิตอาสา ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี เราท าดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน 
 

 ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
 น าปัญหาและข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์และวางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
 

ผลงาน/ผลการด าเนินการ 
 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนรอบด้านโดยรวมอย่างชัดเจน ดังนี้  
 ๑. เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม (K) 

๑.๑ นักเรียนพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๑.๒ นักเรียนเกิดจิตส านึกในความเป็นไทย เกิดจิตอาสา บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 

สังคม และสิ่งแวดล้อม 
๑.๓ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้น

ของศาสนาที่ตนนับถือ 
๑.๔ นักเรียนมีจิตส านึกในการช่วยเหลือเกื้อกูล แบ่งปัน สงเคราะห์ทั้งสิ่งของ และการให้ความรู้

ด้านวิชาการแก่ผู้อ่ืน 
๑.๕ บุคลากรของโรงเรียนและนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ เข้าใจความหมายและเห็น

คุณค่าของการเป็นคนดี พร้อมสืบสานงานในพระราชด าริ 
๒. นักเรียนและครู ได้รับการยอมในด้านการเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตอาสาแบ่งปันความรู้

สู่สังคมทั้งในระดับจังหวัดและโรงเรียน ดังนี้ 
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๔๕๔ 

 

๒.๑ นางสาวณัฏฐณิชา บุญเลิศ ได้รับรางวัล 
๒.๑.๑ เป็นเด็กประพฤติดีมีค่านิยม รางวัลดีมาก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ จากส านัก

วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 
๒.๑.๒ ชนะเลิศ ระดับจังหวัด ตามโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัล

พระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดกลาง  
๒.๑.๓ ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม ประเภทเยาวชน จากชมรมคนดีศรีเชียงราย 
๒.๑.๔ ได้รับคัดเลือกเป็น “เด็กดีศรีเชียงราย” จากเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย 
๒.๑.๕ ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น สาขา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย 

๒.๒ นายตินติกร กันทะ นายพีรกานต์ รัตนอุดทา นางสาวจินตนารี สุบานงาม นางสาวกัลยากร 
จันทะนาม และนายปรัชญา แสงเพชร ได้รับเกียรติบัตร คัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม ประเภท
เยาวชน จากชมรมคนดีศรีเชียงราย 

๒.๓ นักเรียนได้รับรางวัล “คนดีศรีเชียงราย” ประจ าปี ๒๕๕๘ ดังนี้ (๑) นางสาวสิริยาภรณ์   
รุ่งกิจเลิศสกุล (๒) นายเกียรติศักดิ์ มหายศ (๓) นายชนะทรัพย์ มะโนยศ และ (๔) นางสาวตวงรัตน์ ยะจอม 

๒.๔ นักเรียนเข้ารับรางวัลโครงการเพชรล้านนา  ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ อ าเภอแม่สรวย  
จังหวัดเชียงราย 

๒.๕ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ รับ เกียรติบัตร  
“คนดี ศรีจุฬาภรณ” ในวันปัจฉิมนิเทศ 

๓. ผลการด าเนินงานตามโครงการฯ ยังส่งผลต่อโรงเรียน ดังนี้ 
๓.๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย ได้รับรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตย

ตัวอย่าง ของโครงการส่งเสริมคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน จัดโดยคณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมและวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน สภานิติบัญญัติ ร่วมกับมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ 

๓.๒ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวด
โรงเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๖ 

๔. เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาพัฒนานักเรียนด้านกระบวนการ (P) 
๔.๑ นักเรียนแต่ละห้องมีการร่วมกันคิดวางแผน เสนอโครงการ ที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน สังคม

หรือชุมชน นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม เสริมสร้างความเป็นผู้น า  
๔.๒ นักเรียนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในห้อง เกิดความสามัคคีในการร่วมกันจัดท า

โครงการ 1 ห้องเรียน 1 ความดี เราท าความดีด้วยหัวใจ เทิดไธ้องค์ราชัน เน้นการบริการจัดการของนักเรียน  
4.3 หลังจากเสร็จสิ้นการด าเนินการจัดกิจกรรม นักเรียนเกิดจิตส านึกและตระหนัก มีจิตอาสา  

ที่จะท าความดีต่อ ตนเอง สังคม ชุมชนและประเทศชาติ รวมถึงการรายงานผลต่อผู้เกี่ยวข้อง คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ ของกิจกรรมตามโครงการฯ 

 
 



 
 

๔๕๕ 
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5. เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา นักเรียนด้านคุณลักษณะ (A) 
  5.1 นักเรียนเกิดค่านิยม PCSHSCR ในการแสดงความสามารถในเชิงบูรณาการความคิด
สร้างสรรค์ ร่วมกับการจัดกิจกรรมจิตอาสา และการบริการสังคม  
  5.2 นักเรียนมีทักษะที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียน การท า
กิจกรรมร่วมกัน และกิจกรรมที่ต้องใช้ทักษะ และความร่วมมือในของนักเรียน สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี  
ในการท างาน เป็นที่ยอมรับ/ยกย่องเชิดชูจากชุมชน สังคม และหน่วยงานต่าง ๆ เป็นที่ประจักษ์ 
 

 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนรอบด้านโดยรวมอย่างชัดเจน 
และส่งผลนักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกทางด้านจิตอาสาอย่างชัดเจน 

 

 
 

 
 

กิจกรรมด้านจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ โครงการจิตอาสา 1 ห้องเรียน 1 ความดี เราท าดีด้วยหัวใจ  
เทิดไท้องค์ราชัน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑ ณ วัดป่ายางมน 
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๔๕๖ 

 

      
กิจกรรมด้านจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ โครงการจิตอาสา 1 ห้องเรียน 1 ความดี เราท าดีด้วยหัวใจ  

เทิดไท้องค์ราชัน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๒ ณ โบราณสถานพระเจ้ากือนา  
 

 
 

กิจกรรมด้านจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ โครงการจิตอาสา 1 ห้องเรียน 1 ความดี เราท าดีด้วยหัวใจ 

เทิดไท้องค์ราชัน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/4 ณ วัดดอยสะเก็น 

 
 

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม โครงการจิตอาสา 1 ห้องเรียน 1 ความดี เราท าดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/๖  ณ ส านักงานป้องกันไฟป่า ภาค ๕ จังหวัดเชียงราย 
 

 



 
 

๔๕๗ 
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กิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์ โครงการจิตอาสา 1 ห้องเรียน 1 ความดี เราท าดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๓  ณ วัดพระสิงห์ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

 
 

จิตอาสา 1 ห้องเรียน 1 ความดี เราท าดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๖  ณ โรงเรียนบ้านสรรปันรัก จ.เชียงราย  
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๔๕๘ 

 

ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนรอบด้านโดยรวมอย่างชัดเจน       
และส่งผลด้านใดด้านหนึ่งอย่างโดดเด่น นักเรียนได้รับรางวัลด้านคุณธรรมดังนี้ 

 

 

 
 - เป็นเด็กประพฤติดีมีค่านิยม รางวัลดีมาก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ จากส านักวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย 
 - ชนะเลิศ ระดับจังหวัด ตามโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดกลาง  
 - ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม ประเภทเยาวชน จากชมรมคนดีศรีเชียงราย 
 - ได้รับคัดเลือกเป็น “เด็กดีศรีเชียงราย” จากเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย 
 - ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น สาขา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในวันเยาวชน
แห่งชาติ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
จังหวัดเชียงราย 
 
 



 
 

๔๕๙ 
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                 โครงการเพชรล้านนา                   นักเรียนได้รับรางวัล “ต้นแบบคนดีศรีเชียงราย”  
ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ  จังหวัดเชียงราย           ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย 

 
 

ผลการสอบคัดเลือก “โครงการเพชรล้านนา”  ประจ าปีการศึกษา 2562 
 ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 
 วิชาคณิตศาสตร์   1. เด็กชายณัช  ก่อตระกูลสิน  2. นายรชตะ  กาวิละ 
 วิชาวิทยาศาสตร์   1. นายภูมิริณัฐ  สงบ   2. เด็กหญิงสุภาพร  นรชาติวสิน 
 วิชาพระพุทธศาสนา  1. นางสาวขนิษฐี  สิงห์กุล   2. เด็กหญิงแทนขวัญ ธิโนทัย 
 วิชาภาษาอังกฤษ   1. เด็กชายพนธกร หงส์ทอง   2. เด็กหญิงพิมพ์ภู  แก้วหน่อ  
   3. นายเอ็มเมอริก  สุภาสุทธิ์ 
 วิชาภาษาไทย 1. เด็กหญิงสิรินธิดา  เรือนแก้ว 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 วิชาคณิตศาสตร์   1. นางสาวเชื่อมรัก เย็นใจมา  2. นายวรัญญู เคียนทอง 
 วิชาเคมี   1.นายจรนินท์ อินสอน  2.นายพิชญุตม์ ภิราษร 
   3. นายเสกข์ ภูสด 
 วิชาฟิสิกส์ 1.นายตฤษนันท์ ปลีค า  2. นายสุรพีร์ สุวรรณ์ 
 วิชาชีววิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์ แก้วข้าว  2. นายไมตรี แซ่ลี 
   3 .นายสุพสิน สาใจ 
 วิชาพระพุทธศาสนา  1. นางสาวอัญชลี เซี้ยสกุล 
 วิชาภาษาอังกฤษ 1. นายพิพรรธน์ พินิจสุววณ  2. นางสาวรัชดาพร  บุญรังสี 
 วิชาภาษาไทย 1. นางสาวจิตราพร ค าละ  2. นางสาวณัฐวลัญช์ เชยบาน 
    3. นางสาวอรพิชญ์ ชัยภูวนาถ 
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๔๖๐ 

 

คนดีศรีจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  ประจ าปีการศึกษา 2562 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   
นายณัช  กอตระกูลสิน 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
นายจรนินท์  อินสอน   

 

การน าเสนอผลงาน เพื่อรับการประเมินและคัดเลือก 
นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  นายตฤษนันท์ ปลีค า 
 



 
 

๔๖๑ 
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โล่รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน 3 ครั้ง  
ภายใน 10 ปี  
ปีการศึกษา 2553  
ปีการศึกษา 2557  
ปีการศึกษา 2561 

 

 

ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนรอบด้านโดยรวมอย่างชัดเจน   
และต่อเนื่องทุกปีการศึกษาส่งผลด้านใดด้านหนึ่งอย่างโดดเด่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงพระราชทานโล่เกียรติยศ รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
นายจรนินท์  อินสอน   
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๔๖๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง  ของโครงการส่งเสริมคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน  
การส่งเสริมคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน  

โล่รางวัลสถานศึกษาท่ีมีระบบและกลไก 
การบริหารจัดการ  การประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ   
ระดับยอดเยี่ยม  ประเภทสถานศึกษา 
ขนาดกลาง  รางวัล IQA AWARDS 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 



 
 

๔๖๓ 
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๕. 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานด้วยวิธีที่หลากหลายและสร้างสรรค์ น่าสนใจ ครบถ้วน ทุก
กลุ่มเป้าหมาย ทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่าง ๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 

วิธีด าเนินการ 
 

ขั้นวางแผน 
 จัดประชุมผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ห้องเรียน งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน งานโสตทัศนศึกษา 
งานสารสนเทศโรงเรียน ครูที่ปรึกษาและตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องเรียน ในการด าเนินโครงการจิตอาสา ๑ 
ห้องเรียน ๑ ความดี เราท าดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชันเพ่ือร่วมวางแผนการประชาสัมพันธ์อย่างหลากหลาย
และสร้างสรรค์ น่าสนใจ ครบถ้วน ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 

 ขั้นด าเนินการ 
๑. นักเรียนและครูที่ปรึกษาแต่ละห้องเรียน ด าเนินการท ากิจกรรมตามโครงการจิตอาสา ๑ ห้องเรียน 

๑ ความดี เราท าดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน ตามวันและเวลาที่ได้รับการอนุมัติ มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ
งานประชาสัมพันธ์ของแต่ละห้อง เก็บภาพเพ่ือส่งต่องานประชาสัมพันธ์โรงเรียน และงานโสตทัศนศึกษา  
เพ่ือประชาสัมพันธ์ต่อผู้เกี่ยวข้องและเก็บเป็นข้อมูลสารสนเทศ  
 ๒. งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน และงานโสตทัศนศึกษา จัดท าสื่อและเผยแพร่ผลงาน ด้วยรูปแบบ  
ที่หลากหลาย ครบถ้วน 
 

ผลงาน/ผลการด าเนินการ 
มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานอย่างหลากหลายและสร้างสรรค์ น่าสนใจ ครบถ้วน 

ทุกกลุ่มเปา้หมาย เช่น นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ องค์กรต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑. กิจกรรมเชิดชูเกียรติบนเวทีหอประชุม รางวัล “คนดีศรีจุฬาภรณ” 
 ๒. การเผยแพร่ผลงานลงในวารสารของโรงเรียน  
 ๓. การเผยแพร่ผลงานบนเว็ปไซต์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย 

มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานด้วยวิธีการที่หลากหลายและสร้างสรรค์ครอบคลุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเผยแพร่ผ่านวารสาร “จุฬาวิทย์สาร” 
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๔๖๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เผยแพร่ผ่าน Page Facebook (https://www.facebook.com/pcccr.social) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
เผยแพร่ผ่านกลุ่มไลน์ ในชื่อ PCCCR NEWS , PCCCR REPORT และ PCSHS CR lin 

 

โล่การเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์โรงเรียน 
 
 

https://www.facebook.com/pcccr.social


 
 

๔๖๕ 
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ความโดดเด่น 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบรหิารและการจัดการ 

การบรหิารและการจัดการ 
โดยค่านิยม PCSHSCR 
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๔๖๖ 

 

 
 การบริหารและจัดการสถานศึกษา  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
เน้นที่การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม โดยให้ความส าคัญกับการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ของสถานศึกษา รวมทั้งระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ด้าน ได้แก่ 1)  ด้านการบริหารวิชาการ  หลักสูตรสถานศึกษาจะเป็นตัวสะท้ อน
คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาได้เป็น อย่างดี มีหลักสูตรกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์และหลักสูตรสถานศึกษา  
จะมีการก าหนดจุดมุ่งหมาย แนวทาง วิธีการและเนื้อหาสาระที่เรียน ตลอดจน วิธีการวัดและประเมินผลการ
เรียนการสอนในสถานศึกษา ซึ่งจะสะท้อนว่าผู้ เรียนมีความรู้ความสามารถ  เจตคติและพฤติกรรม 
ตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนดไว้หรือไม่ หลักสูตรค านึงถึงบริบท ของผู้เรียน ท้องถิ่นและชุมชน 
มีการบูรณาการสาระการเรียนรู้ หรือจัดท ารายวิชาเพ่ิมเติมที่สอดคล้องกับ ความถนัด ความสามารถและ  
ความสนใจของผู้เรียนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน  ตามขีดความสามารถท าให้
ผู้เรียนมีความสมบูรณ์และสมดุลทั้งทางร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจและสติปัญญา 2) ด้านการบริหารกลุ่ม
อ านวยการ  งานแผนงาน  งบประมาณ และครูและบุคลากร ที่เป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้การจัดการศึกษาเกิด
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  เน้นไปที่ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพซึ่งต้องมีการ พัฒนาที่ตรงตามความ
ต้องการจ าเป็น อย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของบุคคล และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบของการสร้างชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  3)  ด้านการบริหารงานทั่วไป  การจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ดีเป็ นปัจจัย
ส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนที่มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนที่มั่นคง 
สะอาด มีแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอ มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
4)  ด้านการบริหารกิจการนักเรียนและหอพัก  ตลอดจนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  ท าให้ผู้เรียนด าเนินชีวิตอยู่ในสถานศึกษาได้อย่างมี
ความสุข ปลอดภัย  มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะส่งผลถึงความส าเร็จในการเรียนของผู้เรียนด้วยกระบวนการ
บริหาร และการจัดการมุ่งเน้นคุณภาพมาตรฐานที่เป็นเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ที่โรงเรียนก าหนด และ
ระบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษามุ่งเน้นที่คุณภาพในเรื่องการด าเนินการ พัฒนาวิชาการ การพัฒนาครู
และบุคลากร การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม รวมทั้งการจัดระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถานศึกษา  การการบริหารและจัดการสถานศึกษาของโรงเรียน  ส่งผล Research School มุ่งสู่สากล โดย
ค่านิยม  PCSHSCR  ประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
 
 
 การศึกษาเป็นกระบวนการที่ท าให้คนมีความรู้และคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ช่วยให้คนนั้นอยู่รอดในโลกได้ 
เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมส่วนรวม (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี , 
2545) ดังนั้นคุณภาพการศึกษาจึงสะท้อนถึงคุณภาพคนที่เป็นผลผลิตของการจัดการศึกษา ในบริบทของ 
สังคมไทยปัจจุบัน สถานศึกษาจึงเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ปัจจุบันสถานศึกษาส่วนใหญ่ยังมีความเหลื่อมล้ าแตกต่างกัน 
ทั้งในด้าน งบประมาณ คุณภาพ บุคลากร หรือ แม้แต่ปัจจัยด้านผู้เรียน รวมทั้งปัจจัยเอ้ืออ่ืน ๆ เช่น ความ
ร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษา การสนับสนุน จากชุมชน หน่วยงานหรือองค์กรที่อยู่ใกล้เคียง
สถานศึกษา และการติดตามช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด ปัจจุบันสถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษาด้วย 
 

การบริหารและการจัดการ โดยค่านิยม  PCSHSCR
 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 



 
 

๔๖๗ 
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ตนเอง มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามบริบทและความต้องการของตนเอง คุณภาพผู้เรียนและคุณภาพ
ในการบริหารจัดการจึงมีความแตกต่างกัน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  ระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา อันน าไปสู่การก าหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ 
การศึกษา พ.ศ. 2561 และกระทรวงศึกษาธิการมีการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561  ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ส าหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางด าเนินงานเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ซึ่งจะท าให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัด
การศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาส าหรับผู้ 
มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  โดยใช้เกณฑ์ของโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์เป็นบรรทัดฐาน เงื่อนไขความส าเร็จการด าเนินงาน จัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 
ในลักษณะโรงเรียนประจ า เน้นคุณภาพเป็นต้นแบบของภูมิภาค ต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพระดับเดียวกับ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาติ การบริหารและการจัดการศึกษาภายใต้ผู้บริหารที่มีวิสั ยทัศน์ 
เชิงกลยุทธ์ ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีความเป็นประชาธิปไตย ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมและเป็น
แบบอย่างที่ดี ยึดแผนพัฒนาสถานศึกษาเป็นส าคัญ จึงจะพัฒนากระบวนการบริหารการจัดการภารกิจของ
โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ จนเกิดประสิทธิผล และได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์ ที่ก าหนด 

 
 
 1)  เพ่ือพัฒนา Research School มุ่งสู่สากล โดยค่านิยม  PCSHSCR 
 2)  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เป้าหมายตามมาตรฐานที่โรงเรียนก าหนด 
 3)  เ พ่ือพัฒนานักเรียนมีคุณลักษณะตามค่านิยม PCSHSCR สั่ งสมในลักษณะที่ยั่ งยืน คือ  
มีภูมิรู้  ภูมิธรรม และภูมิฐาน 
 
 
      กระบวนการพัฒนา  การบริหารและการจัดการ โดยค่านิยม  PCSHSCR  แสดงให้เห็นถึงรายละเอียด
ของการพัฒนากระบวนการการบริหารและการจัดการ โดยค่านิยม PCSHSCR การน าไปใช้จริงและผลที่เกิดข้ึนจริง  
ดังนี้

วัตถุประสงค ์
 

กระบวนการพัฒนา 
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๔๖๘ 

 

 สภาพปัญหาก่อนการพัฒนา   

 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2536  
ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒ์วรขัตติยราชนารี จังหวัดเชียงราย” ต่อมาวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2536 เปลี่ยนชื่อ
เป็น “โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย” เป็น 1 ใน 12 โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์การจัดตั้ง เพ่ือ
สนับสนุนและผลิตก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  ปัจจุบันเป็นโรงเรียนที่อยู่ในแผน
และยุทธศาสตร์  ส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนที่เรียนดี มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีโอกาสเพ่ิมมากขึ้น ใน
การเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาและได้พัฒนาความรู้พ้ืนฐานในด้านนี้อย่างเข้มข้นน าไปสู่การแก้ปัญหาและ
ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ได้ผลอย่างแท้จริง และเพ่ือเป็นสถานศึกษาระดับมัธยมตัวอย่าง ในด้านการฝึกอบรม
นักเรียนให้เป็นกุลบุตร กุลสตรีที่เพียบพร้อมด้วยจริยธรรม สามารถพ่ึงพาตนเองได้และเป็นประโยชน์ต่อสังคม  
โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 โรงเรียนทั่วประเทศได้ร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบของรัฐแห่ง
แรกที่มุ่งเน้นการผลิตนักวิจัย นักประดิษฐ์ และนักคิดค้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
เทียบเคียงกับนักวิจัย นักประดิษฐ์ และนักคิดค้นชั้นน าของนานาประเทศ แต่เนื่องด้วยโรงเรี ยนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ สามารถผลิตนักเรียนได้เพียงปีละ 240 คน ซึ่งมีจ านวนไม่เพียงพอจึงได้เปิดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง  โดยนอกเหนือจากนักเรียนที่ร่วมโครงการในห้องเรียน
วิทยาศาสตร์แล้ว นักเรียนทุกคนก็ได้รับการเรียนการสอนและการประเมินผลเฉกเช่นเดียวกัน  

 การอกแบบเพื่อการพัฒนา   

 การออกแบบเพ่ือการพัฒนาที่แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างปัญหา แนวคิด หลักการและ
ทฤษฎีที่ใช้  ในการพัฒนา การบริหารและการจัดการ โดยค่านิยม  PCSHSCR    ได้แก ่

P : Proficiency     =  มีความสามารถ  
C : Creativity   =  สร้างสรรค์ 
S : Spirit  =  จิตอาสา   
H : Health  =  สุขภาพ 
S : Science  =  วิทยาศาสตร์   
C : Community =  บริการทางสังคม 
R : Royalty           =  สืบสานงานพระราชด าริ 
 
 
 
 

 



 
 

๔๖๙ 
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แผนภูมิแสดง  การบริหารและการจัดการ โดยค่านิยม  PCSHSCR   
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๔๗๐ 

 

 ขั้นตอนการด าเนินการพัฒนา   

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้ พัฒนา การบริหารและการจัดการ  
โดยค่านิยม  PCSHSCR  นักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจนเป็นที่ยอมรับ  ผ่านกระบวนการบริหาร 
การจัดการภารกิจของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ จนบังเกิดประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนด 
และนักเรียนมีคุณลักษณะตามค่านิยม PCSHSCR สั่งสมในลักษณะที่ยั่งยืน คือ มีภูมิรู้  ภูมิธรรม  และภูมิฐาน  โดย
โรงเรียนได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจ าปี ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและ
นโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ มีการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมิน และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบอย่างสม่ าเสมอ 
วิธีด าเนินการ

โรงเรียนด าเนินการพัฒนา การบริหารและการจัดการ โดยค่านิยม  PCSHSCR  โดยการก าหนด
กรอบมาตรฐานการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เป้าหมายตามมาตรฐานที่โรงเรียนก าหนด และเพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะตามค่านิยม PCSHSCR  สั่งสมในลักษณะที่ยั่งยืน คือ มีภูมิรู้  
ภูมิธรรมและภูมิฐาน  ดังนี้

ขั้นวางแผน 
 คณะกรรมการฝ่ายบริหารวางแผนในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ให้สอดคล้องกับการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา และแนวทางการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะตามค่านิยม PCSHSCR  สั่งสมในลักษณะที่
ยั่งยืน คือ มีภูมิรู้  ภูมิธรรมและภูมิฐาน  โดยจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับฝ่ายบริหาร
โรงเรียนและคณะกรรมการนักเรียน เพ่ือหาจุดเด่น จุดด้อย และน าแนวคิด ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไป
พัฒนาโดยประชุมคณะครู เพ่ือแสดงความคิดเห็น น าไปปรับปรุงแก้ไข และน าเสนอผู้ปกครองในการประชุม
ประจ าปี พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะ 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นจุดเน้นของสถานศึกษา 
 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียนของโรงเรียนไว้ ดังนี้  1) มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  2) มีความภูมิใจในความ
เป็นไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย 3) มีจิตสาธารณะและมีอุดมการณ์มุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศ 4) มีวินัยและ
มีความซื่อสัตย์สุจริต  5) มุ่งมั่นในการท างานและด ารงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง  6) ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ รักการอ่าน 
และการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง  7) เห็นคุณค่าของการเรียนรู้จากการปฏิบัติทดลองจริง   8) เห็นคุณค่า
และความส าคัญของการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้น  9) มีจิตใจเปิดกว้าง เชื่อในเหตุผล เปลี่ยนแปลงความ
คิดเห็นของตนเองได้ตามข้อมูลและหลักฐานใหม่ที่ได้รับ  และ10) รักและเห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย 
 การพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เหล่านั้นไปสู่ความเป็น
นักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่มีความสามารถระดับสูงเยี่ยม
เทียบเคียงนักวิจัยชั้นน าของนานาชาติ  มีจิตวิญญาณมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีต่อเพ่ือร่วมโลก
และธรรมชาติ  มีคุณลักษณะตามค่านิยม PCSHSCR สั่งสมในลักษณะที่ยั่งยืน คือ มีภูมิรู้  ภูมิธรรมและภูมิฐาน  
สามารถสร้างองค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้กับประเทศชาติ และสังคมไทยใน
อนาคต ช่วยพัฒนาประเทศชาติ  เป็นสังคมผู้ผลิตที่มีมูลค่าเพ่ิมมากขึ้น สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญา และการ
เรียนรู้ สังคมแห่งคุณภาพและแข่งขันได้ และสังคมที่ยั่งยืนพอเพียง  
 



 
 

๔๗๑ 
 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

 

 ขั้นด าเนินการ    
 การบริหารและการจัดการ โดยค่านิยม  PCSHSCR  ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม และ 
หลักปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ภาย ใต้ ผู้ บ ริ ห ารที่ มี วิ สั ยทั ศน์ เ ชิ งกลยุทธ์  ยึ ดหลั กการบริ หาร 
แบบมีส่วนร่วม การบริหารงานประจ าใช้หลักการกระจายอ านาจแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ มีค าสั่งมอบหมายงาน
และพรรณนางานอย่างชัดเจน ปฏิบัติได้โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารตามโครงสร้าง นิเทศ ติดตามการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  แผนยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 และแผนปฏิบัติงานประจ าปี  
  คณะบริหารโรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาหรือแผนกลยุทธ์ภายใต้       
การบริหารจัดการระบบการบริหารหลักวงจรเดมมิ่ง (Deming) นั่นคือ Plan-DO-Check-Action (P-D-C-A)  ได้แก ่
          P : ประชุมคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ครูนักเรียน และชุมชน ส ารวจความต้องการ
ทั้งทางด้านข้อมูลทั่วไปสภาพนักเรียน ครู กระบวนการเรียนการสอนและสิ่งอ านวยความสะดวก 
          D : โรงเรียนซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ครู นักเรียน และชุมชน 
ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ระดับองค์กร และพันธกิจของสถานศึกษาในการพัฒนา
และจัดการศึกษาของโรงเรียน   
          C : จัดท าแผนพัฒนาโรงเรียน ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษา 
แผนพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล แผนพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคแผนปฏิบัติการประจ าปี และ
โครงการต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ 
          A : ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงานให้กับคณะกรรมการสถานศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ครูนักเรียน  และชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพแสดง 
การบริหารและการจัดการ โดยค่านิยม  

PCSHSCR  ในการปฏิบัติงาน 
ให้มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

แผนภาพแสดง   
การขับเคลื่อนการบริหารและ 

การจัดการ โดยค่านิยม  PCSHSCR   
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๔๗๒ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  การบริหารโรงเรียน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วงและ 2 เงื่อนไข ในการคิด การพูด และ 
การปฏิบัติ ได้แก่  
    ห่วงที่ 1 พอประมาณ คือ ความพอเพียงในการคิด การพูดและการท า 
     ห่วงที่ 2 มีเหตุผลหรือตัดสินใจในการคิด การพูดและการท า  
     ห่วงที่ 3 มีภูมิคุ้มกัน คือไม่ประมาท ไม่เสี่ยง มีความรอบคอบด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
วัฒนธรรมในการคิด การพูดและการท า 
     เงื่อนไขที่ 1 ความรู้โดยการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้ทันยุคปฏิรูป ทั้งความรู้ทั่วไปและการ
สื่อสารด้วยการใช้ระบบ ICT บูรณาการเชื่อมโยงกับการบริหารงาน  
     เงื่อนไขที่ 2 คุณธรรมโดยการปฏิบัติตามหลักที่ยึดมั่นความดีอย่างยั่งยืน 

- เน้นรูปแบบการบริหารที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการตรวจสอบและถ่วงดุล 
- โรงเรียนได้ใช้กระบวนการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ด้วยนวัตกรรมค่านิยม PCSHSCR  
- โรงเรียนมีฝ่ายคณะกรรมการบริหารโรงเรียน หัวหน้างาน มีการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดให้รองผู้อ านวยการ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้างาน ประเมินผล สรุปผล
และรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดจนมีการประชุมอภิปราย เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม/โครงการ  
 ด าเนินการพัฒนา การบริหารและการจัดการ โดยค่านิยม  PCSHSCR   

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน การวางแผนปฏิบัติงาน การควบคุม 
ก ากับ ติดตามดูแล เกี่ยวกับการบริหารงานของโรงเรียน ได้ศึกษาหาข้อมูลของโรงเรียนจากชุมชนในท้องถิ่น          
จากประชาชน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ท าการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ 
(Mission) และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาเพ่ือหาจุดอ่อน จุดแข็ง โดยใช้วิธีการจัดท า SWOT ได้น า
กระบวนการบริหารระบบ PDCA ของเดมมิ่ง (Deming) มาใช้ในการด าเนินการบริหารกิจกรรมของสถานศึกษา 
 ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และวัตถุประสงค์ของโรงเรียน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
(School - Based Management : SBM) ในการพัฒนานักเรียนมีคุณลักษณะตามค่านิยม PCSHSCR  สั่งสม 
ในลักษณะที่ยั่งยืน คือ มีภูมิรู้  ภูมิธรรมและภูมิฐาน  ดังนี้ 

แผนภาพแสดง   
โรงเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ร่วมกันจัดท าแผนงาน  
โครงการหรือกิจกรรม 
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 1. ทบทวนบทบาท ภารกิจ ก าหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโรงเรียนในแต่ละช่วงเวลาให้
สอดคล้องกับนโยบายของเขตพ้ืนที่การศึกษา และจัดท าแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกัน 
 2. ปรับปรุงรูปแบบ กระบวนการวางแผนของโรงเรียน โดยให้ความส าคัญยึดการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย    
 3. ก าหนดโครงสร้างองค์กร มอบหมายนโยบายและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร   
อย่างชัดเจน เพ่ือการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรให้เหมาะสมกับภารกิจที่มอบหมาย 
 5. ก าหนดกระบวนการพิจารณาประเมินผลงานที่เหมาะสมเป็นธรรม 
 6. จัดให้มีการออกแบบสอบถาม เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย    
เพ่ือน าผลมาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 7. ก าหนดนโยบายก ากับ ติดตาม การปฏิบัติงาน และการใช้ทรัพยากรในหน่วยงาน 
 8. จัดท าแผนแม่บทในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหารงานและการจัด        
การเรียนการสอน ตลอดจนการจัดท าระบบสารสนเทศของหน่วยงาน 
 9. ก าหนดขอบเขตและวิธีการเข้าถึงข้อมูลและระบบการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล 

น าผลการวิเคราะห์และศึกษาปัญหาของสถานศึกษาเพื่อการวางแผนปฏิบัติงาน สรุปได้ดังนี้ 
 จุดอ่อนของสถานศึกษา 
 1. ด้านผู้เรียนมีปัญหาในการพัฒนาศักยภาพมุ่งสู่ระดับนานาชาติ 
 2. ด้านครูผู้สอนส่วนหนึ่งยังขาดทักษะการใช้ ICT เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน  
 จุดแข็งของสถานศึกษา 
 1. นักเรียนมีคุณลักษณะตามค่านิยม PCSHSCR สั่งสมในลักษณะที่ยั่งยืน คือ มีภูมิรู้   ภูมิธรรม 
และภูมิฐาน   
 2.  นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ สามารถน าเสนอสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ในระดับ ดี 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน 
ท้องถิ่นทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้การช่วยเหลือและสนับสนุน ทั้งด้านทรัพยากร งบประมาณ และ
การมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินงานต่าง ๆ  
 4. ด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน โรงเรียนจัดให้มีบรรยากาศการเรียนรู้ในโรงเรียน 
ทั้งด้านวิชาการ และด้านการบริหารจัดการ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนท าให้โรงเรียนมีความพร้อมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ได้อย่างเต็มศักยภาพ  
 การบริหารงานใช้หลักการกระจายอ านาจ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ มีค าสั่งมอบหมายงานและพรรณนา
งานอย่างชัดเจน ปฏิบัติได้ โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารตามโครงสร้าง นิเทศ ติดตาม ประสานประนีประนอม 
ให้ขวัญก าลังใจ ส่งเสริมการแสดงศักยภาพ และรายงานผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปีการศึกษาและ
รายงานตามก าหนดของต้นสังกัด 
 การบริหารเชิงมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ใช้การสร้างเครือข่ายด้านวิชาการ แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา 
เครือข่ายด้านงบประมาณและการระดมทรัพยากร เครือข่ายด้านสัมพันธ์ชุมชน ผู้ปกครองเครือข่าย และด้าน
วิเทศสัมพันธ์   
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๔๗๔ 

 

 การด าเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษา 
 การบริหารสถานศึกษาได้บริหารจัดการตามระบบการประกันคุณภาพ โดยใช้วิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่น
พัฒนาองค์กร เอ้ืออาทรผู้รับบริการ ประสานพลังเครือข่าย ใช้หลักธรรมมาภิบาล ภายใต้การบริหารจัดการ
ตามโครงสร้างการบริหารงาน  ยึดหลักการมีส่วนร่วม   
 โครงสร้างแบ่งการบริหารเป็น 5 กลุ่มบริหาร ได้แก่ กลุ่มอ านวยการ กลุ่มบริหารวิชาการกลุ่ม
บริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารทั่วไป และกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและหอพัก มีค าสั่งมอบหมายภาระงาน
โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม กระจายความรับผิดชอบ และพรรณนางานชัดเจน ทุกกลุ่มบริหารมีการบังคับ
บัญชา กลุ่มงานและงานตามล าดับ มีการประสานงานกันและมีเครือข่ายต่างๆ โดยการก ากับดูแลของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
(เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง  แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน )    
 ขั้นตอนการพัฒนา 
 1.  การพัฒนา การบริหารและการจัดการ โดยค่านิยม  PCSHSCR  มีวัตถุประสงค์ชัดเจน สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมายและจุดเน้น พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา เกิดจากการรับรู้เข้าใจปัญหาและความ
ต้องการร่วมกันของทุกฝ่ายทุกงาน ในสถานศึกษาผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมคิดวางแผนและลงมือปฏิบัติหรือสนับสนุน 
ตามบทบาทหน้าที่ 
 ขั้นวางแผน  
 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้ด าเนินการจัดประชุมคณะผู้บริหาร  
คณะครูและบุคลากรทุกฝ่าย รวมถึงองค์กรภาคเครือข่าย ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สมาคม
ผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ตัวแทนอาจารย์มหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง  
จาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
เพ่ือรับทราบการด าเนินการจัดกิจกรรมของโรงเรียน และรับฟังความคิดเห็น เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปด าเนินการ
วิเคราะห์ความต้องการ และเป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และเพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์  
การพัฒนา Research School มุ่งสู่สากล โดยค่านิยม  PCSHSCR  ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบายและ
เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาด้วยหลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  ดังนี้ 
 1. กลุ่มบริหารวิชาการ โดยงานพัฒนาศักยภาพนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
งานส่งเสริมความเป็นเลิศด้านโครงงาน Research School มุ่งสู่สากล และครูผู้สอนรายวิชาโครงงาน หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ ประชุมวิเคราะห์เพื่อก าหนด
เป้าหมายในการด าเนินการและแนวทางการด าเนินการพัฒนา Research School มุ่งสู่สากล โดยค่านิยม  
PCSHSCR  เสนอต่อฝ่ายบริหาร เพ่ือขออนุมัติ 
 2. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษา 
สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ หัวหน้างาน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตัวแทนอาจารย์มหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยงจาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เชียงราย เพ่ือท าความเข้าใจ ความจ าเป็น  ชี้แจงแนวทางในการด าเนินงาน  ยึดวัตถุประสงค์
ความส าเร็จของการพัฒนา Research School มุ่งสู่สากล โดยค่านิยม  PCSHSCR  ด้วยหลักการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม  
 



 
 

๔๗๕ 
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 3. ฝ่ายบริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอนุมัติ และแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  Research 
School มุ่งสู่สากล  พัฒนานักเรียนมีคุณลักษณะตามค่านิยม PCSHSCR  คือ มีภูมิรู้  ภูมิธรรม และภูมิฐาน 
 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยงานส่งเสริมความเป็นเลิศด้านโครงงาน ในฐานะหัวหน้า
งานการพัฒนา Research School มุ่งสู่สากล โดยค่านิยม  PCSHSCR  และท าหน้าทีครูผู้สอนรายวิชาโครงงาน  
จัดปฐมนิเทศนักเรียนที่เรียนวิชาโครงงานทุกคน คือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพ่ือ
แจ้งถงึก าหนดการด าเนินงาน วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการร่วมกัน 
(เอกสาร/หลักฐาอ้างอิง การจัดประชุมคณะผู้บริหาร  ทุกฝ่าย รวมถึงองค์กรภาคเครือข่าย 
 

ขั้นด าเนินการ 
1. กลุ่มบริหารวิชาการ มีการก าหนดรายวิชาโครงงาน รวมถึงรายวิชาที่เปิดสอนเพ่ือส่งเสริม

ศักยภาพด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ ในโครงสร้างของหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นกลุ่มสาระหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน
งานวิจัยและโครงงาน นอกจากนี้ งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน (กลุ่มบริหารวิชาการ) งานพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี งานจัดการเรียนการสอนของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ น าวัตถุประสงค์ของโครงการ Research School มุ่งสู่สากลไปวางแผนในการ
ด าเนินกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปี  ได้แก่  กิจกรรมการน าเสนอโครงงาน (Science Fair)  กิจกรรม
น าเสนอโครงงาน กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณฯ (Science Symposium)  กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันโครงงาน
และนวัตกรรมในเวทีระดับนานาชาติ  กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของสมาคมวิทยาศาสตร์ 
อพวช ในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  กิจกรรมการประกวดโครงงาน YSC  กิจกรรมโครงงานเพาะพันธุ์
ปัญญา มหาวิทยาลัยพะเยา  กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน  กิจกรรมการ
แข่งขันเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอ่ืน ๆ  กิจกรรมพัฒนา
หลักสูตร สื่อ และการจัดการเรียนการสอนของทุกกลุ่มสาระฯ  กิจกรรมค่าย Inquiry  กิจกรรมค่ายหัวแหลม  
กิจกรรมศึกษาดูงานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี   กิจกรรมศึกษาดูงานสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์ กิจกรรมศึกษาดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  และกิจกรรมฟังบรรยายความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ 

2. หัวหน้างานส่งเสริมความเป็นเลิศด้านโครงงาน ในฐานะหัวหน้างานการพัฒนา การบริหารและ
การจัดการ โดยค่านิยม  PCSHSCR  และท าหน้าทีครูผู้สอนรายวิชาโครงงาน ประชุมคณะครูที่ปรึกษา
โครงงาน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าใจเป้าหมายและมุ่งด าเนินการไปสู่เป้าหมายร่วมกัน 

3.  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยงานพัฒนาศักยภาพนักเรียน งานส่งเสริมความเป็นเลิศ 
ด้านโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มเทคโนโลยี และงานวิเทศ สัมพันธ์ กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ เตรียมฝึกซ้อมการน าเสนอโครงงานแก่นักเรียน เพ่ือร่วมแข่งขันในทุกเวทีทั้งระดับเขตพ้ืนที่ 
ระดับภาคและระดับนานาชาติ 

4.  นักเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดข้อตกลงต่าง ๆ การจัดการเรียนรู้รายวิชาโครงงาน เป็น
ผู้พัฒนาโครงงาน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการคัดเลือกผลงานโครงงานที่มีความเหมาะสมในการเป็นตัวแทนของ
ชั้นเรียนและของโรงเรียน ในการเข้าร่วมประกวดแข่งขันโครงงานในเวทีระดับต่าง ๆ เพ่ือการพัฒนานักเรียน  
ดังนี้ 
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๔๗๖ 

 

4.1 การพัฒนานักเรียนด้านองค์ความรู้  
1) ครูผู้สอนรายวิชาโครงงาน และครูผู้สอนรายวิชาที่ส่งเสริมศักยภาพด้านโครงงานของ

นักเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวทางการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของ สสวท.  

2) จัดกิจกรรมค่าย Inquiry โดยงบประมาณสนับสนุนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
การศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ เช่น สถาบันวิจัยจุฬาภรณ และการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาโดยใช้แหล่งเรียนรู้
ในท้องถิ่น งบสนับสนุนจากศูนย์พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ (ศพว.) เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ ในการพัฒนา
หัวข้อโครงงาน  

3) จัดกิจกรรมพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ และพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
ในวิชาสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ จัดค่าย Inquiry ค่ายหัวแหลม และค่ายเพาะพันธุ์ปัญญา 

4) จัดกิจกรรมการพัฒนาหัวข้อโครงงานในรายวิชาสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ รายวิชา
โครงงาน 1 และรายวิชาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยบริบทจากปัญหาที่พบในชีวิตประจ าวันหรือ
ความต้องการพัฒนาของดีที่มีในชุมชน หรือการสร้างนวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหา เน้นการใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เพ่ือกระตุ้นเกิดประเด็นปัญหาที่สามารถพัฒนาเป็นหัวข้อโครงงาน 

5) นักเรียนรวมกลุ่มเพ่ือจัดท าโครงงานตามสาขาวิชาที่สนใจได้แก่สาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 
คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ นวัตกรรม และสิ่งแวดล้อม จัดท าโครงร่างโครงงานเพ่ือหาครูที่ปรึกษาและอาจารย์
ที่ปรึกษาร่วม จากมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง   

6) ครูผู้สอนรายวิชาโครงงาน ด าเนินการจัดกิจกรรมวิพากย์หัวข้อโครงงานให้แก่นักเรียน  
โดยเชิญคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง รวมถึงเชิญครูที่ปรึกษาโครงงานแต่ละสาขาเข้าร่วมเป็นกรรมการ 
วิพากย์ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงงานนักเรียน 

7) นักเรียนด าเนินการพัฒนาโครงงานตามข้อเสนอแนะ ภายใต้การก ากับดูแลของครูที่
ปรึกษาโครงงานและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 

8) คัดเลือกผลงานโครงงานนักเรียนที่มีคุณภาพเพ่ือเป็นตัวแทนโรงเรียนในการเข้าร่วม
ประกวดแข่งขันในเวทีต่าง ๆ โดยผ่านการวิพากย์จากอาจารย์มหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง และคณะกรรมการ 
Research School มุง่สู่สากล 

9) คณะกรรมการ Research School มุ่งสู่สากล งานส่งเสริมเลิศด้านโครงงานกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครูที่ปรึกษาโครงงานทุกคน ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และอาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง ร่วมกันด าเนินการให้ค าปรึกษาและฝึกซ้อมการน าเสนอของนักเรียนก่อน เข้าร่วมการ
ประกวดแข่งขันโครงงานในเวทีต่าง ๆ 

10) ส่งนักเรียนเข้าประกวดแข่งขันโครงงานในระดับต่าง ๆ ดังนี้ 
ระดับนานาชาติ 

(1) การประกวดโครงงาน Seoul International Invention Fair สาธารณรัฐเกาหลี 
(2) การประกวดโครงงานและนวัตกรรม Kaohsiung International Invention and 

Design EXPO (KIDE)  ไต้หวัน   
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(3) การเข้าร่วมน าเสนอโครงงานด้านนาโนเทคโนโลยี ณ ประเทศญี่ปุ่น 
(4) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ 
(5) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ระดับชาติ  
(6) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ KVIS Student International Science Fair  
(7) การประกวดโครงงาน MWITS Science Fair 
(8) โครงการรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ 
(9) การประกวดโครงงาน Young Scientist Competition 

4.2 การพัฒนานักเรียนด้านทักษะกระบวนการ  
1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาโครงงาน และรายวิชาที่ส่งเสริมศักยภาพด้านโครงงาน  

ที่เน้นกระบวนการกลุ่ม และการท างานเป็นทีมพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ  
2) การแบ่งกลุ่มให้นักเรียนพัฒนาผลงานโครงงานตามความสนใจ เพ่ือพัฒนาทักษะการท างานเป็นทีม 

 4.3 การพัฒนานักเรียนด้านจิตวิทยาศาสตร์ 
1) จัดกิจกรรมการน าเสนอผลงานเพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียนแก่สาธารณชน 
2) จัดกิจกรรมการน าเสนอผลงานของรุ่นพ่ี เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้รุ่นน้อง บนเวที

กิจกรรม Science Fair , Science Symposium 
5.  ฝ่ายบริหาร ให้การสนับสนุนสถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ ในการท าการทดลอง รวมทั้ง

สนับสนุนงบประมาณในการส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันโครงงานในเวทีระดับต่าง ๆ 
6.  มหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

เชียงราย ให้การสนับสนุนอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม และอนุเคราะห์การใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ขั้นสูง 
ร่วมถึงการวิพากษ์โครงงาน เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงงานของนักเรียน   มหาวิทยาลัยพะเยา 
ก าหนดการพัฒนาครูแกนน าและนักเรียน โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา เพ่ือเผยแพร่ผลงาน 

7.  ผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่าและชุมชน ให้การสนับสนุนวัสดุ ในการทดลองของนักเรียน เช่น พืช
ต่าง ๆ ในท้องถิ่น เพ่ือน ามาใช้ในการสกัด การให้ความรู้เรื่องการย้อมผ้า รวมถึงอนุเคราะห์ผ้าฝ้าย เป็นต้น 
นอกจากนี้ผู้ปกครองนักเรียนยังท าหน้าที่เป็นวิทยากรท้องถิ่น ให้ความรู้กับนักเรียน ในการน าความรู้  
มาต่อยอด พัฒนาโครงงาน และสนับสนุนทุนในการท าโครงงาน 

8.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครอง ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง จัดเตรียมทุนและงบประมาณ เพ่ือสนับสนุน และให้ก าลังใจ ในการเข้า
ร่วมแข่งขัน การน าเสนอ และการเผยแพร่ผลงานโครงงานของนักเรียนในเวทีระดับต่าง ๆ 

8. กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ง ก าหนดแผนการน าเสนอผลงาน
โครงงาน (Science Symposium)   

9. หน่วยงานและสถาบันทางการศึกษา อาทิมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร และโครงการ
ต่อกล้าให้เติบใหญ่ ในการก ากับของ สวทช. ให้ทุนสนับสนุนเพ่ือพัฒนาโครงงาน จากการน านักเรียนเข้าร่วม
ส่งโครงร่างโครงงาน รวมถึงเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วมฝึกประสบการกับนักวิจัย ของ สวทช. 
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๔๗๘ 

 

ขั้นติดตามและประเมินผล 
มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และรายงานผลการด าเนิน

กิจกรรมตามโครงการเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม  การจัดกิจกรรมตามโครงการแผนปฏิบัติการประจ าปี ส่งผลให้
บรรลุวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบายและเป้าหมายการของการพัฒนา Research School  
มุ่งสู่สากล โดยค่านิยม  PCSHSCR  ด้วยหลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ดังนี้ 

1. หัวหน้างานส่งเสริมความเป็นเลิศด้านโครงงาน ในฐานะหัวหน้างานโครงการ Research School 
มุ่งสู่สากลและท าหน้าทีครูผู้สอนรายวิชาโครงงาน ก าหนดแบบติดตามการท าโครงงานของนักเรียน มอบแก่
นักเรียน เพ่ือให้ครูที่ปรึกษาได้รับทราบถึงการด าเนินงานทุกครั้ง 

2. ครูที่ปรึกษาโครงงาน ติดตามการด าเนินงานโครงงานของนักเรียน ผ่านแบบการติดตามโครงงาน 
และร่วมเป็นผู้วิพากษ์โครงงานกับอาจารย์มหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงงาน
นักเรียนในการน าเสนอผลงานระดับชั้นเรียน 

3. ประชาสัมพันธ์ผลงานนักเรียน ผลการด าเนินโครงการในวารสารโรงเรียน “จุฬาวิทย์สาร”  
ข่าวจุฬาวิทย์เชียงราย เว็บเพจโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สื่อออนไลน์อื่น ๆ 

4. ประเมินผลการด าเนินการโครงการ รายงานผลต่อผู้เกี่ยวข้อง 
5. คณะกรรมการโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ศูนย์พ่ีเลี้ยงมหาวิทยาลับพะเยา และโครงการต่อกล้า 

ให้เติบใหญ่ ในการก ากับของ สวทช.ติดตามผลการด าเนินงาน 
 
ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
น าปัญหาและข้อเสนอแนะจากการประเมินผลการด าเนินการโครงการมาวิเคราะห์และวางแผน  

เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาโครงการในปีต่อไป 
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๔๘๐ 
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Integrating Digital Tools for Learning 
Enhancement in the Subject  

in High School. 

ความโดดเด่น  มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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๔๘๒ 

 

 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัล  เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย (Integrating Digital 
Tools for Learning Enhancement in the Subject in High School วัตถุประสงค์ คือ เพ่ือพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้ที่ประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัล  เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ   
เพ่ือศึกษาผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้ที่ประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัล   

 ๑)  สภาพปัญหา แนวคิดหรือแรงจูงใจ 
 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัล  เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย (Integrating Digital 
Tools for Learning Enhancement in the Subject in High School 
   สภาพปัญหา 
 (๑)  นักเรียนมีทักษะ และศักยภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อดิจิทัลไปในทิศทางที่ไม่พึงประสงค์  ไม่ใช้เพ่ือ
ประโยชน์ด้านการเรียนรู้  ไม่ได้ส่งเสริมทักษะ และศักยภาพการเรียนรู้ เช่น ติดเกมส์  แชท การเล่นเฟสบุ๊ค (Facebook)  
ไลน์ (LINE) เป็นต้น 
 (๒)  การเรียนรู้ของนักเรียนไม่ฝึก คิด ท า แก้ปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตด้านการเรียนรู้  ไม่มีทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
 (๓)  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ไม่พัฒนาทักษะ และศักยภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้การพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัล  เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่  21 ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย (Integrating Digital Tools for 
Learning Enhancement in the Subject in High School  เพ่ือการจัดการเรียนรู้ ในการพัฒนานักเรียน
และเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษา 
 (๔)  นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ และไม่ใช้ประโยชน์ของ 
สื่อดิจิทัล  เพ่ือทางการศึกษาและระบบ Community  แห่งการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 (๕)  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  ไม่ได้ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ภายในโรงเรียน  เมื่อมีโครงการพัฒนานักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยผ่านการพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัล  เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 - 6  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย (Integrating Digital Tools for Learning 
Enhancement in the Subject in High School เพ่ือทางการศึกษา การบริหารงานวิชาการ  อย่างเป็น
รูปธรรม  จึงท าให้มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ทางการศึกษาและ
ระบบ Community แห่งการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
 
 
 
 
 

Integrating Digital Tools for Learning Enhancement in the Subject in High School. 
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 แนวคิดหรือแรงจูงใจ 
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์ทรงมี
พระราชด าริ  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช) ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท. บริษัทแซส ซอฟท์แวร์(ไทยแลนด์) จ ากัด สพฐ. โรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์  ด าเนิน“โครงการส่งเสริมการใช้บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways”  โดยบริษัท 
SAS Institute, Inc. ได้พัฒนาบทเรียนออนไลน์เพ่ือการศึกษาชื่อว่า SAS Curriculum Pathways ๕ สาขา 
ได้แก วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา/ประวัติศาสตร์, ภาษาอังกฤษ และภาษาสเปน เพ่ือให้ผู้เรียนได้
ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
 ปัจจุบัน Social Media  เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการสร้างสื่อให้เกิดเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกันในวงการศึกษา
และโลกออนไลน์  ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถใช้เป็นช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างง่ายและสะดวกรวดเร็ว
ซึ่งจะท าให้เกิดประโยชน์อย่างมาก  และผลักดันนักเรียนให้ก้าวทันโลกยุคปัจจุบันและสามารถเข้าถึงเยาวชนยุคใหม่   
ซึ่งจะท าให้เกิดระบบ Community  แห่งการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ ๕ ประการ ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร  
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์  การคิดอย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิด
เป็นระบบ ความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง  ๆ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี   
 การศึกษาส าหรับศตวรรษที่  ๒๑ จะมีความยืดหยุ่น สร้างสรรค์ ท้าทายและซับซ้อน เป็นการศึกษา 
ที่จะท าให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างเต็มไปด้วยสิ่งท้าทาย และปัญหา  รวมทั้งโอกาสและสิ่งที่เป็นไปได้
ใหม่ๆ ที่น่าตื่นเต้น  หลักสูตรที่ให้นักเรียนเกี่ยวข้องกับปัญหาในโลกที่เป็นจริง เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเป็น
มนุษย์ และค าถามเกี่ยวกับอนาคตเชิงวัฒนธรรม สังคม และสากล  ภาพของโรงเรียนจะเปลี่ยนจากการเป็น
สิ่งก่อสร้างเป็นภาพของการเป็นศูนย์รวมประสาท (nerve centers) ที่ไม่จ ากัดอยู่แต่ในห้องเรียน แต่จะ
เชื่อมโยงครู นักเรียนและชุมชน  เข้าสู่ขุมคลังแห่งความรู้ทั่วโลก  ครูเองจะเปลี่ยนจากการเป็นผู้ถ่ายทอด
ความรู้ไปเป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือให้นักเรียนสามารถเปลี่ยนสารสนเทศเป็นความรู้  และน าความรู้เป็น
เครื่องมือสู่การปฏิบัติและให้เป็นประโยชน์ เป็นการเรียนรู้เพ่ือสร้างความรู้และต้องมีการสร้างวัฒนธรรมการสืบค้น 
(create a culture of inquiry)  โดยทักษะในศตวรรษที่ ๒๑  ๑) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (learning and 
innovation skills) ๒) ทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ๓)  ทักษะสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี (information, media and technology skills)   
 ส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน (สทร.) ได้จัดท าโครงการ “ก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social 
Media″ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านนวัตกรรม Social Media 
น ามาเป็นช่องทางในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพนับเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญซึ่ง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรทางการศึกษา  ควรส่งเสริม สนับสนุน  เพราะปัจจุบัน การจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  ได้กลายเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการสร้างสื่อให้เกิดเป็นเครือข่ายเชื่อมโยง
กันในวงการศึกษาและโลกออนไลน์  ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถใช้เป็นช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ได้อย่างง่ายและสะดวกรวดเร็วซึ่งจะท าให้เกิดประโยชน์อย่างมาก  ดังนั้นการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อ
สังคม (Social Media)  มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้เป็นการผลักดันนักเรียนให้ก้าวทันโลกยุค
ปัจจุบันและสามารถเข้าถึงเยาวชนยุคใหม่อย่างทันท่วงที ซึ่งจะท าให้เกิดระบบ Community แห่งการเรียนรู้
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
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 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  ได้ด าเนินการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ที่ประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัล  เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  
 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย (Integrating Digital Tools for Learning Enhancement 
in the Subject in High School) เพ่ือให้ได้นวัตกรรมต้นแบบที่เป็นผลงานคุณภาพ มีคุณค่าทางวิชาการและ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา  มีความส าเร็จและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมทางการศึกษา 
ในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลายของโรงเรียน เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมและกระตุ้นการพัฒนาวิชาชีพ ที่มุ่งให้  
นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาและโรงเรียน  ได้ให้ความส าคัญและตื่นตัวในการคิดสร้างสรร ค์
นวัตกรรมทางการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบท สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ระบบและกลไก
การบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพ เป้าหมาย เป้าประสงค์  วิสัยทัศน์  
พันธกิจ ของโรงเรียนในการพัฒนา โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างผู้เรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย (Integrating Digital 
Tools for Learning Enhancement in the Subject in High School ทั้งนี้  เพ่ือให้ได้ผลงานนวัตกรรม
ต้นแบบที่เป็นผลงานคุณภาพมีคุณค่าทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ผลจากการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา มีผลงานนวัตกรรมต้นแบบของครูผู้สอน ร้อยละ 100  มีการถอดบทเรียนความส าเร็จ และ
เผยแพร่ การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ที่ ประยุกต์ ใช้ สื่ อดิ จิทั ล ( Integrating Digital Tools for Learning 
Enhancement in the Subject in High School)  ทางการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย  ดังนั้น
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย ได้เล็งเห็นความก้าวหน้าในโลกยุคปัจจุบัน  โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วทุกคนสามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตได้ง่าย ซึ่งมีผู้ใช้งานที่มี
จ านวนเพ่ิมมากขึ้นทุกวัน  ทุกคนมีอิสระที่จะเข้าไปแบ่งปันความรู้และเลือกเครื่องมือที่ดีที่สุด เพ่ือน าไปเผยแพร่
ความรู้ที่ตัวเองต้องการสื่อสารและเสนอความคิดใหม่ๆได้โดยไม่ถูกปิดกั้น   การพัฒนาการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัล  เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
1 - 6  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย ( Integrating Digital Tools for Learning 
Enhancement in the Subject in High School  เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้  สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี และ
บริบทของโรงเรียนมีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ จึงด าเนินการจัดการพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมสนับสนุนให้สามารถ
น าเครื่องมือออนไลน์มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์แก่การศึกษา และ
เกิดระบบ Community แห่งการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  และโรงเรียนบริหารงานโดยมีนโยบายการ
บริหารงาน ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  วิสัยทัศน์  คือ องค์กรการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม  เพียบพร้อมคุณธรรมจริยธรรม น้อมน างานพระราชด าริ  

 วิธีด าเนินการ 
 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัล  เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย (Integrating Digital 
Tools for Learning Enhancement in the Subject in High School) 
 
 
 
 



 
 

๔๘๕ 
 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

 

 ขั้นวางแผน (Plan)  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
 ๑)  ประชุมคณะท างานด้านสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนของโรงเรียน ในการพัฒนา 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัล  เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย (Integrating Digital Tools for 
Learning Enhancement in the Subject in High School)   
 2)  วิเคราะห์ วางแผนพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัล  เนื้อหาและเครื่องมือ การน า
เครื่องมือออนไลน์ต่างๆ มาใช้ประโยชน์ประกอบการจัดการเรียนรู้  ได้แก่ Microsoft 365  Google Classrroom  
Meet Google  Social Media (YouTube, SlideShare , Scribd, Flickr , Facebook )  Socrative  Kahoot และการใช้
บทเรียน SAS Curriculum Pathways 
ด้านเนื้อหา    เนื้อหา แยกเป็นส่วนๆให้เห็นภาพการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดแนว 
(ท้ังภาคเรียนและหน่วยการเรียนรู้)  และเนื้อหาสาระที่เป็นปัจจุบัน  ตามสภาพวิชา และระดับชั้น 
ด้านการใช้เครื่องมือ  วิเคราะห์ความจ าเป็นในการน าเครื่องมือ สื่อ นวัตกรรมมาใช้ประกอบการเรียนรู้   
ด้านการมีปฏิสัมพันธ์  ระหว่างฝ่ายบริหาร  ครู  และนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ
ครูผู้สอนสร้างเครือข่ายความคิด (Knowledge Management : KM)  
   (๒)  คณะท างานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนไดด้ าเนินการจัดท าแผนงาน/
โครงการอบรม พัฒนาครูและบุคลากรทางศึกษาทั้งระบบ  โดยได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม และความเห็นชอบของ 
ผู้บริหารโรงเรียน    
  (๓)   การด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัล  
เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย  เชียงราย (Integrating Digital Tools for Learning Enhancement in the Subject in High 
School)  โดยวิทยากรแกนน าอบรมหลักสูตร Integrating Digital Tools for Learning Enhancement in 
the Subject  เช่น Social Media (การสร้าง Blog Wordpress)  SAS Curriculum Pathways Microsoft 365  
Google Classroom  Socratiive Kahoot ฯลฯ  ในการพัฒนาครู บุคลาการทางการศึกษาทั้งระบบภายใน
โรงเรียน และภายนอกโรงเรียน  การน าเครื่องมือออนไลน์ต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์ประกอบการจัดการเรียนรู้  ฝ่าย
บริหารงานวิชาการ  ท าหน้าที่ติดตาม และให้ค าปรึกษาข้าราชการครู และเป็นคณะกรรมการงานพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม เพ่ือการเรียนการสอนของโรงเรียน  และขับเคลื่อนพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สื่อ
ดิจิทัล  เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย (Integrating Digital Tools for Learning Enhancement in the Subject in 
High School)    ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   
   (๔)  พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัล  เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย (Integrating 
Digital Tools for Learning Enhancement in the Subject in High School) ดังนี้ 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

 

๔๘๖ 

 

   -  ครูแนะน ารายวิชา  มาตรฐาน  ตัวชี้วัด การวัดและประเมินผล อภิปรายข้อเสนอแนะและข้อตกลง
ในการจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ และการประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัล  เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย (Integrating Digital 
Tools for Learning Enhancement in the Subject in High School)      
  -  ครูผู้สอนน าบทเรียนที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐาน และตัวชี้วัด ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนในรายวิชาที่เก่ียวข้องในระดับต่างๆ  โดยใช้ประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัล  ที่ครูและนักเรียนถนัดตามศักยภาพ  
   -  ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับ 
การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหลักสูตรสถานศึกษา โดยครูผู้สอน  
ไดพั้ฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัล  เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย (Integrating Digital Tools for 
Learning Enhancement in the Subject in High School)  ใช้ควบคู่กับการใช้แผนการจัดการเรียนรู้   
ตรงตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้  โดยออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้ใน ๒ ลักษณะ ได้แก่  
การประยุกต์ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ และเนื้อหาสาระ มาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ควบคู่กับเนื้อหา  
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ครูได้วางแผนไว้ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้มาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน 
แล้วให้นักเรียนปฏิบัติภาระงานหรือชิ้นงานตามที่นักเรียนสนใจ/ต้องการและจากกรอบการเรียนรู้ตามสาระ
การเรียนรู้ 
   -   ครูจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้  โดยใช้เทคนิค วิธีการสอนที่หลากหลาย  และ
ประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัล  เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย (Integrating Digital Tools for Learning Enhancement in the 
Subject in High School)   ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   
   (๕)  กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย นักเรียนเรียนรู้
โดยการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดังนี้ (๑) ศึกษา วิธีการจัดการเรียนรู้  จากกิจกรรมการเรียนการสอน
ของครูผู้สอน (๒)  เข้าใช้/จัดการเรียนรู้  เป็นกิจกรรมเสริมทักษะนอกเวลาเรียน ในรายวิชาที่นักเรียนสนใจ 
เพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  (๓)  ศึกษา สืบเสาะแสวงหาความรู้ /จัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media) ด้วยตนเอง และจากค าแนะน าของครูผู้สอนในรายวิชา (๔)  ฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และทักษะในการสืบค้นข้อมูลที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เช่น จากเว็ปไซต์ เอกสาร ต ารา 
ต่างๆ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (๕)  น าเสนอภาระงานหรือชิ้นงาน จากการเรียนรู้ด้วยองค์ความรู้ของ
ตนเอง หรือผลงานจากกระบวนการกลุ่มในโรงเรียน (๖)  เผยแพร่ผลงานจากการเรียนรู้  บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ก่อให้เกิดประโยชน์แก่การศึกษา และเกิดระบบ Community แห่งการเรียนรู้จากค าแนะน าของ
ครูผู้สอน  นักเรียนน าเสนอผลงานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  (Social Media)   
 
 



 
 

๔๘๗ 
 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

 

   (๖)  โรงเรียนประชาสัมพันธ์ให้ครู นักเรียน และผู้ปกครองถึงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ที่ประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัล  เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  

 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย (Integrating Digital Tools for Learning Enhancement 
in the Subject in High School)  ในการประชุมสามัญประจ าเดือน การประชุมวิสามัญ  การประชุม
คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานวิชาการ  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน  เว็ปบล็อก  และจุลสาร “ข่าวจุฬาวิทย์” และจุลสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน  
 ขั้นติดตามประเมินผล (Check)   
 การด าเนินการตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ที่ประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัล  เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  

 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย (Integrating Digital Tools for Learning Enhancement 
in the Subject in High School) ว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขผลงานในขั้นตอนใด  
มีรายละเอียด  ดังนี้ 
  (๑)  ครู และผู้บริหารโรงเรียน  ติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัล   
เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  (Integrating Digital Tools 
for Learning Enhancement in the Subject in High School) 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  โดย  การประชุมฝ่าย
บริหาร  ฝ่ายงานวิชาการ  ประชุมสามัญ ประชุมวิสามัญของโรงเรียน  , 
  (๒)  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน  โดยรูปแบบนวัตกรรม  ประเภทเทคนิค วิธีการ  คือ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัล   
  (๓)  ผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ของคณะคร ู
  (๔)  เครื่องมือ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัล   
  
 ขั้นปรับปรุง พัฒนา (Act)  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
   ปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา หรือถ้าไม่มีปัญหาใดๆ ก็ยอมรับแนวทางการปฏิบัติตามแผนที่ได้ 
ผลส าเร็จ เพ่ือน าไปใช้ในการท างานครั้งต่อไป  ดังนี้ 
 (๑)  ปรับปรุง  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สื่อ
ดิจิทัล  ให้เอ้ือต่อการพัฒนาด้านการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และเจตคติ 
เครื่องมือ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และ เครื่องมือเทคโนโลยีในการ
ประกอบการจัดการเรียนรู้  
  (๒)  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัล  มีวิธีการขั้นตอนค่อนข้างยุ่งยากหลายขั้นตอน  
หากต้องการให้ผลการจัดการเรียนรู้บรรลุผล ครูผู้สอนต้องเตรียมการเป็นอย่างดี อธิบายวิธีการและขั้นตอนใน
การเรียนรู้ให้นักเรียนได้เข้าใจอย่างท่องแท้ทุกขั้นตอน พร้อมทั้งยกตัวอย่าง และมีสื่อการเรียนที่หลากหลาย  
ก่อนการจัดการเรียนรู้ทีป่ระยุกต์ใช้สื่อดิจิทัล   
  (๓) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่การประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัล  ควรกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู ้
เพ่ือการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิบัติตามกระบวนเรียนรู้มากกว่าความรู้  
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๔๘๘ 

 

  (๔)  การน าวิธีการ  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัล  ให้นักเรียนไปทดลองใช้กับ
รายวิชาอ่ืน ๆ  และกับนักเรียนในระดับต่าง ๆ   กันเนื่องจาก กการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่การประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัล  เป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สร้างความรู้ด้วยตนเอง  และการควบคุมชั้นเรียนนับว่าเป็นสิ่งจ าเป็นอย่าง
ยิ่ง การสร้างองค์ความรู้ (Learning to Construct)  สรุป เหตุผล การอภิปราย  ตกผลึกความรู้ที่ได้มา และสร้างองค์ความรู้ 
ขึ้นใหม ่จะท าให้ขาดทักษะการเรียนรู้ที่ส าคัญ   
 (๕)  การปรับปรุง พัฒนา (Act) ตามข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในก้านเทคโนโลยี 
และหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่การประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัล  เพ่ือน าไปใช้ในการท างานครั้ง
ต่อไป   
 ผลที่เกดิขึ้น   
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัล  เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย (Integrating Digital Tools 
for Learning Enhancement in the Subject in High School)   ผลงานที่ เป็นชิ้นงานสื่อดิจิทัล  และ 
ผลการใช้สื่อดิจิทัล  ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ชุมชน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านพฤติกรรม 
พัฒนาการหรือการเรียนรู้  ครูในโรงเรียนมีผลงานเชิงประจักษ์ที่น าความรู้และประสบการณ์การใช้สื่อดิจิทัล    ไป
พัฒนาการเรียนการสอน หรืองานอ่ืน ๆ อย่างต่อเนื่อง  ดังนี้ 
 (๑)  ด้านคุณภาพผู้เรียน  ดังนี้  
  (๑.๑)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยรวมคะแนนเฉลี่ย ๓ ขึ้น ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้   
โดยผู้ขอรับการประเมินได้จัดท า พร้อมทั้งรวบรวมเอกสาร/หลักฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
โรงเรียน  ระดับชั้น ม.๑–๖ ปีการศึกษา ๒๕62 
(ได้รายงานในส่วนของมาตรฐานที่ 1 ประเด็นพิจารณา ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 1.5 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายมราสถานศึกษาก าหนด) 
  (๑.๒)  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยรวมทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  สูงกว่าค่าเฉลี่ย ระดับจังหวัด  สังกัด และ
ระดับประเทศ  ปีการศึกษา 2562   
ที่มา  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  สทศ. ปีการศึกษา 2562  และ(ได้รายงานในส่วนของ
มาตรฐานที่ 1 ประเด็นพิจารณา ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 1.5 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายมราสถานศึกษาก าหนด) 
 (๑.๓)   ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  
เชียงราย   
  -  ด้านความสามารถในการสื่อสารมีการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้ เรียนด้าน
ความสามารถในการสื่อสาร โดยมีรายการประเมินดังนี้คือ ความสามารถในการรับ-ส่งสาร ถ่ายทอดความรู้ 
ความคิดของตนเองโดยใช้ภาษาอย่างเหมาะสม ใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสม เลือกรับและไม่รับข้อมูลข่าวสาร
ด้วยเหตุผลและความถูกต้อง ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารได้ในระดับดีมากขึ้นไป  
 -  ด้านความสามารถในการคิด  การจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้เรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง  ดู 
และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์  มีความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล  มีความสามารถในการน าเสนอวิธีคิด วิธี
แก้ปัญหาด้วยภาษา หรือวิธีการของตนเอง สามารถก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 



 
 

๔๘๙ 
 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

 

 -  ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นสามารถ
น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง สามารถพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดพร้อมทั้ง
น าเสนอวิธีการคิด เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาต่าง  ๆในชีวิตประจ าวันได้ 
 -  ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  โรงเรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญของผู้เรียนให้มีทักษะ 
ในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ จึงจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการท างานร่วมกับผู้อ่ืน รู้วิธีการวางแผน
ด าเนินงาน พัฒนางาน อีกทั้งมีความมุ่งมั่นในการท างาน มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน รักการท างาน  
การท างานเป็นกลุ่ม การรู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือให้การด าเนินงานส าเร็จ
ลุล่วง โรงเรียนจึงได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อครู เพ่ือน และผู้อ่ืน ร่วมเผชิญปัญหาและแก้ปัญหา
ร่วมกันได้ ผลการด าเนินกิจกรรมต่าง  ๆท าให้นักเรียนมีทักษะในการด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข 
 -  ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี จัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ส่งผลให้นักเรียน
สามารถเรียนรู้ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยี
ในการเรียนรู้ และน าเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 
 (๑.๔)  นักเรียนมีศักยภาพการเรียนรู้โดยได้ฝึก คิด ท า แก้ปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตด้านการเรียนรู้  
และฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือเตรียมความพร้อมการก้าวเข้าสู่อาเซียน และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑  
 (๑.๕)  นักเรียนสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้บนอินเทอร์เน็ตในการจัดการเรียนรู้ 
 (๑.๖)  นักเรียนได้รับประโยชน์จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัล  เพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  
เชี ยงราย (Integrating Digital Tools for Learning Enhancement in the Subject in High School)    
โดยน า ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม  ผลงานที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนได้รับประโยชน์  ดังนี้ 
  -  ผลงานกิจกรรมกระบวนการกลุ่ม  การสืบเสาะหาความรู้   การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์  
โดยการระดมความคิดงานที่ได้รับมอบหมายและที่สนใจในกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชา  สาระการเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนรู้  
การจัดท ารายงาน  การน าเสนอผลงาน  การท าแบบทดสอบ และวิเคราะห์แนวทางการเรียนไปใช้กับการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ  น าประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  -   ผลงานกิจกรรมการศึกษา  การสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง 
  -   ผลงานการใช้เทคโนโลยี คือ นักเรียนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี และส่งผลให้
เกิดประโยชน์แก่การศึกษา และเกิดระบบ Community แห่งการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
  -   ผลงานการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ของนักเรียน  โดยใช้บทเรียน SAS 
  -   ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัล  เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย 
(Integrating Digital Tools for Learning Enhancement in the Subject in High School)   ส่ งผลให้
นักเรียนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และได้รับรางวัลดีเด่นในระดับต่าง ๆ  
  (๒)  ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดังนี้ 
  (๒.๑)  ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและได้รับรางวัล
ดีเด่นในระดับต่าง ๆ  ดังนี้ 
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๔๙๐ 

 

 -  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทาน
เข็มพระปรมาภิไธย (สธ.)  โครงการการจัดการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียน SAS Curriculum Pathways   
 -  รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  รางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ  
 -  การน าเสนอผลงานทางวิชาการ  โครงการ “Thailand Innovative Teachers Leadership Award” 
 -  ครูผู้มีผลงานเชิงประจักษ์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ Social Media สทร.สพฐ.  
 -  ครูผู้มีผลงานเชิงประจักษ์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัล   
 -  ครูดีเด่นในระดับต่างๆ เช่น ครูดีเด่นคุรุสภา ครูดีเด่นฯลฯ 
 (๒.๒)  การพัฒนาทักษะ ศักยภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามความถนัดและศักยภาพของนักเรียน 
และครูผู้สอนที่ประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลที่หลากหลาย   ได้แก ่
  - การประยุกต์ใช่เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  ด้วยการสร้าง Blog  Wordpress การน า
เครื่องมือออนไลน์ต่าง ๆ มาประกอบการจัดการเรียนรู้  ได้แก่ YouTube, SlideShare , Flickr , Facebook   
 - การใช้บทเรียน SAS Curriculum Pathways 
 -  การใช้ Google  เช่น Classroom Room  Google Meet  Google Form  Drive  
 -  การใช้ Microsoft 365  เช่น  Power Point  One Drive  kahoot  plickers  Microsoft Teams  
Padlet  One Note  Sway เป็นต้น 
 - การใช้ Socrative 
 - ฯลฯ 
 (๒.๓)   ครูมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนานักเรียนและโรงเรียนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน 
 (๒.๔)  ครูพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้  สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ และ
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 (๒.๕)  การวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  จากการการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัล  เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 - 6  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย (Integrating Digital Tools for Learning 
Enhancement in the Subject in High School)   

  (๒.๖)  การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและน าแหล่งเรียนรู้มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ที่ประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัล  เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6   
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย (Integrating Digital Tools for Learning Enhancement 
in the Subject in High School)    

  (๒.๗)  ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัล  เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย 
(Integrating Digital Tools for Learning Enhancement in the Subject in High School)  เป็นประโยชน์
ทางการศึกษา และเกดิระบบ Community แห่งการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

  (๒.๘)  ครูมีผลงานเชิงประจักษ์มาพัฒนาการเรียนการสอนหรืองานอ่ืนๆ และน าม า
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรมตามรายวิชา  ระดับชั้น  ครูผู้สอน  ผลงานเชิงประจักษ์ 
ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ ผลงานนักเรียน และการน าเสนอผลงานนักเรียน 

 (๒.๙)  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานทางด้านการวิจัยในชั้นเรียนและน าผลงานของ
การวิจัยไปพัฒนานักเรียนอย่างได้ผล  

 



 
 

๔๙๑ 
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 (๒.๑๐) ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ  
 (๒.๑๑)  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัล   

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย (Integrating Digital 
Tools for Learning Enhancement in the Subject in High School)  เป็นการน าเครื่องมือออนไลน์ต่าง ๆ 
มาประกอบการจัดการเรียนรู้ ได้อย่างหลากหลาย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นการเรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ 
และทุกโอกาส   
 (๓)  ด้านคุณภาพโรงเรียน  ดังนี้ 
    โรงเรียนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  ได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ ดังนี้ 
  - โล่รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง  
กระทรวงศึกษาธิการ  
   -  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารีทรงพระราชทาน
รางวัลบัณณาสสมโภช  ที่ได้มีการปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  
  -  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานโล่ โรงเรียนในโครงการการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้บทเรียน SAS Curriculum Pathways  ดีเด่น  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ ปีการศึกษา 2556 
(การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตั้งแต่ 2555 – ปัจจุบัน)  
  -  โล่รางวัลสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการ  การประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ  ระดับยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง  รางวัล IQA 
AWARDS  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
  -  รางวัล “๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม” เหรียญเงิน ระดับประเทศ จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจ าปี 
๒๕62   ชื่อนวัตกรรม คือ Research School มุ่งสู่สากล  โดยค่านิยม PCSHSCR 
 
 ๔)  แนวคิดในการพัฒนาต่อไป 
  ข้อคิด ประสบการณ์ องค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนา รวมทั้งปัญหาที่เกิด  การแก้ไข ปรับปรุง
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย (Integrating Digital Tools for Learning Enhancement in the Subject in 
High School)  ให้ดีขึ้น โรงเรียนได้ก าหนดแนวทางส่งเสริม สนับสนุน แก้ปัญหา และมีแนวคิดในการพัฒนา 
ดังนี้  
 (๑)  การวางแผน การด าเนินการจัดการอบรม  ประชุม  สัมมนาและติดตามอย่างต่อเนื่อง  เมื่อได้รับ
การอบรม พัฒนาหรือได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงานวิชาการ  ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 (๒) สนับสนุนการเรียนการสอน (งานห้องสมุด งานแนะแนว) ในด้านการน าไปใช้ เพ่ือเป็น
ประโยชน์ที่เป็นระบบ และสารสนเทศของงาน 
 (๓)  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  การก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาระงานและชิ้นงานของ
นักเรียน มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  จัดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนเรียนรู้ของครู ในด้านการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพของครู แผนการจัดการเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการ
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน ทั้งในด้านทักษะในรายวิชา และติดตามผลการใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ตามแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนของครู  
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๔๙๒ 

 

 (๔)  มุ่งพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ในการพัฒนาทั้งนักเรียนและครู บุคลากรทาง 
การศึกษา รวมถึงเพ่ือนครู  และวงการวิชาชีพทางการศึกษาต่อไป 
  (๕)  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6   
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย (Integrating Digital Tools for Learning Enhancement 
in the Subject in High School)) มีวิธีการขั้นตอนค่อนข้างยุ่งยากหลายขั้นตอน หากต้องการให้ผลการ
จัดการเรียนรู้บรรลุผล ครูผู้สอนต้องเตรียมการเป็นอย่างดี อธิบายวิธีการและขั้นตอนในการเรียนรู้ ให้นักเรียน
ได้เข้าใจอย่างท่องแท้ทุกขั้นตอน พร้อมทั้งยกตัวอย่าง และมีสื่อการเรียนที่หลากหลายก่อนจัดการจัด 
การเรียนรู้ทีป่ระยุกต์ใช้สื่อดิจิทัล 
 (๖)  การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัล  ควรกระตุ้นให้ผู้เรียนปฏิบัติในเชิงสร้างสรรค์ 
เพ่ือการศึกษา   
 (๗)  ครูผู้สอนน าวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัล  ไปทดลองใช้กับโรงเรียนอ่ืน ๆ  และ
กับนักเรียนในระดับต่าง  ๆกันเนื่องจากการจัดการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัล เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ สร้างความรู้ด้วยตนเอง   
 (๘)  การควบคุมชั้นเรียนนับว่าเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้ 
สื่อดิจิทัล โดยเฉพาะในขั้นตอนของการสืบค้นข้อมูล  คิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ข้อมูลหากนักเรียนส่งเสียงดัง
รบกวนเพ่ือน จะท าให้ขาดสมาธิในการคิดวิเคราะห์   
 (๙)  การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัล ที่มีต่อทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  คิดเปรียบเทียบ  และคิดสร้างสรรค์ 
 (๑๐)  การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน  ที่มีผลเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔๙๓ 
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ผลงานการประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน 
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๔๙๔ 

 

ตารางแสดง ตัวอย่างสื่อการเรียนรู้ผ่านเว็ปไซต์ของครูผู้สอน 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชื่อ website ของท่าน 
๑ นายเอกลักษณ์ อุตะมะแก้ว คณิตศาสตร์ http://kruekkaluck.wordpress.com 
๒ นางละอองพรรณ์ เกษรสุวรรณ์ คณิตศาสตร์ http://kasonsuwan.wordpress.com 
๓ นายแมนรักษ์  เปรมทอง คณิตศาสตร์ http://manrak.wordpress.com/ 
๔ นายปรีชา  หยีดน้อย คณิตศาสตร์ http://chaichumphon.wordpress.com/ 
๕ น.ส.มินษนา ภัคกิตติโสภณ คณิตศาสตร์ http://kruminsana.wordpress.com/ 

๖ นางประภัสสร  ทับทอง คณิตศาสตร์ kruprapatsorn.wordpress.com 

๗ นางพัชรินทร์  บุญยืน คณิตศาสตร์ krupatcharin.wordpress.com 
๘ นายบุญเลิศ จรัส คณิตศาสตร์ http://kruboonlerd.wordpress.com/ 
๙ นางอ้อยใจ  ทิพย์เนตร วิทยาศาสตร์ https://kruaoipcccr.wordpress.com/ 

๑๐ น.ส.นารีรัตน์ พิริยะพันธุ์สกุล วิทยาศาสตร์ krooree.wordpress.com 

๑๑ นางคุณากร  จิตตางกูร วิทยาศาสตร์ kunakorn๒chittangura.wordpress.com 
๑๒ นางยุวดี  แสนทรงสิริ วิทยาศาสตร์ http://yuwadeepcccr.wordpress.com 
๑๓ นางสาวสุณัฐชา โนจิตร วิทยาศาสตร์ https://physicsunutcha.wordpress.com 

๑๔ น.ส.สวุรรณา ทะเย็น วิทยาศาสตร์ http://krutanchem.wordpress.com/ 
๑๕ นางยุวดี  แสนทรงสิริ วิทยาศาสตร์ https://physicsunutcha.wordpress.com 

๑๖ นางพัชราภรณ์ คุณาธรภักดี ภาษาต่างประเทศ https://patcharaporn๙.wordpress.com 
๑๗ นางหทัยรัตน์ อินทร์จันทร์ ภาษาต่างประเทศ http://wordpress.com/#!/my-blogs/ 
๑๘ นางสร้อยทิพย์  แก้วหน่อ ภาษาต่างประเทศ http://krusoithip.wordpress.com/ 
๑๙ น.ส.นวลสวาท จอมใจ ภาษาต่างประเทศ http://krunuansawart.wordpress.com/ 
๒๐ น.ส.สุกัญญา โชติวรรณพร การงานอาชีพฯ www.kasetpcc.wordpress.com 
๒๑ น.ส.พัชรี  คงพันธ์ การงานอาชีพฯ krugolffy.wordpress.com/ 
๒๒ น.ส.พัชรี  คงพันธ์ การงานอาชีพฯ เรียนรู้กับครูพัชรี  คงพันธ์ 
๒๓ นายณัฐชนน  ศรีเมือง การงานอาชีพฯ http://krunonpcccr.wordpress.com 
๒๔ นางสุนีย์  ยามี การงานอาชีพฯ https://padlet.com/sunee_sy 
๒๕ นายชวลิต  ธิจันดา การงานอาชีพฯ https://sabadae.wordpress.com/author/ 
๒๖ นางมนัสชก ตามวงค์ การงานอาชีพฯ http://krunok๑.pcccr.ac.th/ 

๒๗ น.ส.พพรรธน์  มณีรัตน์ สุขศึกษาและพลศึกษา Kru.papat๘๘๘.wordpress.com 
๒๘ นายวิสิทธิ์บุญ ยุรี สุขศึกษาและพลศึกษา http://wichsitb.wordpress.com/ 

๒๙ นายสุรยุทธ ช านาญยา สุขศึกษาและพลศึกษา park๔๐๒๘ 

๓๐ นางนันทวรรณ  สามค า ภาษาไทย http://krununtable.wordpress.com 

http://yuwadeepcccr.wordpress.com/


 
 

๔๙๕ 
 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

 

ล าดับ ชื่อ - สกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชื่อ website ของท่าน 
๓๑ นางบัวตูม  ออนตะไคร้ ภาษาไทย http://krubuatoom.wordpress.com 
๓๒ นางธัญชิตา  รัตนาธรรม ภาษาไทย tookata.wordpress.com 
๓๓ นางณัฐนันท์  ไพรัตน์ ภาษาไทย dangges.wordpress.com 
๓๔ นายอุดม   นามวงค์ สังคมศึกษา  ศาสนาฯ udom.wordpress.com 
๓๕ นายจุลดิษฐ    วีรศิลป์ สังคมศึกษา ศาสนา ฯ http://krujulpcccr.wordpress.com/ 
๓๖ นางบุษบา  ปัดภัย สังคมศึกษา ศาสนา ฯ http://krunimsocial.wordpress.com/ 
๓๗ นายชัยนันท์  จินะพรม สังคมศึกษา ศาสนา ฯ http://chaiyanann.wordpress.com 
๓๘ นางสายพิณ  วงษารัตน์ สังคมศึกษา ศาสนา ฯ https://smedukrusaipin.wordpress.com/ 
๓๙ นายวิรัตน์ แก้วเป็ง สังคมศึกษา ศาสนา ฯ https://viratt.wordpress.com/ 
๔๐ นายบรรจง  อาทิตย์สาม สังคมศึกษา ศาสนา ฯ https://bunnjong.wordpress.com/ 
๔๑ นางมยุรี  มูลสวัสดิ์ สังคมศึกษา ศาสนา ฯ https://mauuree.wordpress.com/ 
๔๒ นายประชา  วงศ์สีดา สังคมศึกษา ศาสนา ฯ https://krupracha.wordpress.com/ 
๔๓ นายวราวุธ  ใสวรรณ์ ศิลปศึกษา http://varavutpcccr.wordpress.com/ 
๔๔ นางสายสมร  ใจสืบ แนะแนว saisamon.wordpass.com 

ตารางแสดง สื่อการเรียนรู้ผ่านเว็ปไซต์ของครูผู้สอน 
ล าดับ ชื่อ - สกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชื่อ website 

๑ นายเอกลักษณ์ อุตะมะแก้ว คณิตศาสตร์ http://kruekkaluck.wordpress.com 
๒ นางละอองพรรณ์ เกษรสุวรรณ ์ คณิตศาสตร์ http://kasonsuwan.wordpress.com 
๓ นายแมนรักษ์  เปรมทอง คณิตศาสตร์ http://manrak.wordpress.com/ 
๔ นายปรีชา  หยีดน้อย คณิตศาสตร์ http://chaichumphon.wordpress.com/ 
๕ นางสาวมินษนา  ภัคกิตติโสภณ คณิตศาสตร์ http://kruminsana.wordpress.com/ 

๖ นางประภัสสร  ทับทอง คณิตศาสตร์ kruprapatsorn.wordpress.com 

๗ นางพัชรินทร์  บุญยืน คณิตศาสตร์ krupatcharin.wordpress.com 
๘ นายบุญเลิศ จรัส คณิตศาสตร์ http://kruboonlerd.wordpress.com/ 
๙ นางอ้อยใจ  ทิพย์เนตร วิทยาศาสตร์ https://kruaoipcccr.wordpress.com/ 

๑๐ นางสาวนารีรัตน์  พิริยะพันธุ์สกุล วิทยาศาสตร์ krooree.wordpress.com 

๑๑ นางคุณากร  จิตตางกูร วิทยาศาสตร์ kunakorn๒chittangura.wordpress.com 
๑๒ นางยุวดี  แสนทรงสิริ วิทยาศาสตร์ http://yuwadeepcccr.wordpress.com 
๑๓ นางสาวสุณัฐชา โนจิตร วิทยาศาสตร์ https://physicsunutcha.wordpress.com 

๑๔ นางสาวสุวรรณา ทะเย็น วิทยาศาสตร์ http://krutanchem.wordpress.com/ 
๑๕ นางยุวดี  แสนทรงสิริ วิทยาศาสตร์ https://physicsunutcha.wordpress.com 

http://yuwadeepcccr.wordpress.com/


รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

 

๔๙๖ 

 

ล าดับ ชื่อ - สกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชื่อ website 
๑๖ นางพัชราภรณ์  คณุาธรภักด ี ภาษาต่างประเทศ https://patcharaporn๙.wordpress.com 
๑๗ นางหทัยรัตน์ อินทร์จันทร์ ภาษาต่างประเทศ http://wordpress.com/#!/my-blogs/ 
๑๘ นางสร้อยทิพย์  แก้วหน่อ ภาษาต่างประเทศ http://krusoithip.wordpress.com/ 
๑๙ นางสาวนวลสวาท จอมใจ ภาษาต่างประเทศ http://krunuansawart.wordpress.com/ 
๒๐ นางสาวสุกัญญา โชติวรรณพร การงานอาชีพฯ www.kasetpcc.wordpress.com 
๒๑ นางสาวพัชรี  คงพันธ์ การงานอาชีพฯ krugolffy.wordpress.com/ 
๒๒ นางสาวพัชรี  คงพันธ์ การงานอาชีพฯ เรียนรู้กับครูพัชรี  คงพันธ์ 
๒๓ นายณัฐชนน  ศรีเมือง การงานอาชีพฯ http://krunonpcccr.wordpress.com 
๒๔ นางสุนีย์  ยามี การงานอาชีพฯ https://padlet.com/sunee_sy 
๒๕ นายชวลิต  ธิจันดา การงานอาชีพฯ https://sabadae.wordpress.com/author/sabadae/ 

๒๖ นางมนัสชก ตามวงค์ การงานอาชีพฯ http://krunok๑.pcccr.ac.th/ 

๒๗ นางสาวพพรรธน์  มณีรัตน์ สุขศึกษาฯ Kru.papat๘๘๘.wordpress.com 
๒๘ นายวิสิทธิ์บุญ ยุรี สุขศึกษาฯ http://wichsitb.wordpress.com/ 

๒๙ นายสุรยุทธ ช านาญยา สุขศึกษาฯ park๔๐๒๘ 

๓๐ นางนันทวรรณ  สามค า ภาษาไทย http://krununtable.wordpress.com 
๓๑ นางบัวตูม  ออนตะไคร้ ภาษาไทย http://krubuatoom.wordpress.com 
๓๒ นางธัญชิตา  รัตนาธรรม ภาษาไทย tookata.wordpress.com 
๓๓ นางณัฐนันท์  ไพรัตน์ ภาษาไทย dangges.wordpress.com 
๓๔ นายอุดม   นามวงค์ สังคมศึกษาฯ udom.wordpress.com 
๓๕ นายจุลดิษฐ    วีรศิลป์ สังคมศึกษาฯ http://krujulpcccr.wordpress.com/ 
๓๖ นางบุษบา  ปัดภัย สังคมศึกษาฯ http://krunimsocial.wordpress.com/ 
๓๗ นายชัยนันท์  จินะพรม สังคมศึกษาฯ http://chaiyanann.wordpress.com 
๓๘ นางสายพิณ  วงษารัตน์ สังคมศึกษาฯ https://smedukrusaipin.wordpress.com/ 
๓๙ นายวิรัตน์ แก้วเป็ง สังคมศึกษาฯ https://viratt.wordpress.com/ 
๔๐ นายบรรจง  อาทิตย์สาม สังคมศึกษาฯ https://bunnjong.wordpress.com/ 
๔๑ นางมยุรี  มูลสวัสดิ์ สังคมศึกษาฯ https://mauuree.wordpress.com/ 
๔๒ นายประชา  วงศ์สีดา สังคมศึกษาฯ https://krupracha.wordpress.com/ 
๔๓ นายวราวุธ  ใสวรรณ์ สังคมศึกษาฯ http://varavutpcccr.wordpress.com/ 
๔๔ นางสายสมร  ใจสืบ แนะแนว saisamon.wordpass.com 

 
 



 
 

๔๙๗ 
 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

 

๔๙๘ 

 



 
 

๔๙๙ 
 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

 

 
 
 
ภาคผนวก  รายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (SAR) ของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
               ปีการศึกษา 2562 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

 

๕๐๐ 

 

การรายงานผลการปฏิบัติงานขงครูและบุคลากรทางการศึกษา(SAR)  เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัล 

 

 
 



 
 

๕๐๑ 
 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

 

 
 

 



รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

 

๕๐๒ 

 

 
 

 



 
 

๕๐๓ 
 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

 

การน าเสนอ “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
 ต่อ พณ.ท่าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 
 

การน าเสนอผลงาน  ระบบและกลไกการบริหารจัดการการประกันคุณภาพตามมาตรฐาน (IQA AWARDS)  
ต่อรองเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  

 

๕๐๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

                                  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562   
......................................................... 

 ตามประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. 2562  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพ คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพทั้ง ภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุง
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน จึงได้มีการยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559  
ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 9 (3) มาตรา 31 และมาตรา 48 แห่ง พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ประกอบกับ มติคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ฉบับลงวันที่  6  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 เพ่ือ
เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา  หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้ง
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม  สนับสนุน ก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา  
 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  .จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา   
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
  

     ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2562 
 
 

                        (นายประดิษฐ์  โพธิกลาง) 
                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แนบท้ายประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

                                      เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
 2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์   คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

     และแก้ปัญหา  
 3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 4)  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 6)  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
 - นักเรียนสามารถใช้ภาษาจีน/ญี่ปุ่น  ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้  
 - นักเรียนทุกคนสามารถสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตและสรุปความรู้ด้วยตนเองได้ 
 - นักเรียนมีผลงานวิจัย/โครงงานที่น าไปสู่การขยายผล/ต่อยอดความคิดได้ 
 - นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานต่องานอาชีพตามความถนัด 

  และความสนใจ 
7)  มีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ  (อย่างน้อย 2 ภาษา)  
     ในการสื่อสาร ได้แก่ ภาษาจีน ญี่ปุ่น 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 1)  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
 2)  มีความภูมใิจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 3)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 4)  มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
2.1 มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย     
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเพียงพอ 

และใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ 
2.7 โรงเรียนใช้กระบวนการ PDCA และ PCSHSCR  ในการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.8 เป้าหมายการพัฒนาของโรงเรียน คือ  โรงเรียนต้นแบบนักคิด นักประดิษฐ์และนักวิจัย  
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

2.9 โรงเรียนมีแผนพัฒนาวิชาการที่ค านึงถึงคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยยึดนโยบายร่วมกันว่า  
“ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา” 

2.10 โรงเรียนจัดกิจกรรม CEFG  และ OTAGO เพ่ือให้นักเรียนมีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง  
  

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่  4  ความโดดเด่น  แสดงให้เห็นถึงการด าเนินงานที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานที่ก าหนดคุณภาพ
ที่เป็นบริบท/ตัวตนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  ในการบริหารและการจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาของโรงเรียน ดังนี้  
 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน     
ระดับยอดเยี่ยม “โครงงานสร้างสรรค์ สุขภาพสร้างเสริม จิตอาสารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” 

1.  การจัดการเรียนรู้ Research School มุ่งสู่สากล   
2.  โครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ 
3.  โครงการจิตอาสา ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี เราท าดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับยอดเยี่ยม โครงการ/กิจกรรม  การบริหารและการจัดการ โดยค่านิยม  PCSHSCR 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับยอดเยี่ยม  (Integrating Digital Tools for Learning Enhancement in the Subject in 

High School). 
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ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
เรื่อง    ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

-------------------------------------- 
  โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561   และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และ 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562  

  เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย. 
มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่สถานศึกษาก าหนด  จึงก าหนดค่าเป้าหมาย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ในปีการศึกษา 2561 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  รายละเอียดการก าหนดค่า
เป้าหมายตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 
 ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
 
 

                        (นายประดิษฐ์  โพธิกลาง) 
                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๑ 
 

 
ระเบียบโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

ว่าด้วย มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2562 
--------------------------------------------- 

  
เพ่ือให้การบริหารราชการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล  เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 อาศัยอ านาจตามมาตรา 27 
แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.2547 จึงก าหนดระเบียบโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  ว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน ดังนี้ 

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า“ระเบียบโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ว่าด้วย 
มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน พุทธศักราช  2562    
           ข้อ 2. ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่  3  มิถุนายน  2562  เป็นต้นไป 

 
 ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
 “การประกันคุณภาพการศึกษา” หมายถึง  การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย โดยมีกลไกในการควบคุม
ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน
การศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด             

“การประกันคุณภาพภายใน” หมายถึง  การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มบริหาร
วิชาการ กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจ า กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคน  โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่ โรงเรียน
มอบหมายให้กลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครุและบุคลากรน าไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักเรียนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ว่าสามารถบริหารจัด
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และบรรลุเป้าประสงค์ตามวิสัยทัศน์และ
พันธกิจทีโ่รงเรียนก าหนด             

ข้อ 4 ให้กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารทั่วไป  
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนประจ า กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน  จัดท า
รายงานการประเมินตนเอง ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ เมื่อสิ้นปีการศึกษา และหัวหน้าฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษาและระบบสารสนเทศโรงเรียน จัดท ารายงานการประเมินตนเองของโรงเรียน(SAR) เมื่อสิ้นปี
การศึกษารายงานต้นสังกัด 
 ข้อ 5 ให้ผู้อ านวยการโรงเรียน มีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

หมวดที ่1 บททั่วไป 
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ข้อ 6 มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย พ.ศ. 2562  มีจ านวน 3 มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 :  คุณภาพผู้เรียน  มี  2  ประเด็นพิจารณา  
มาตรฐานที่ 2 :  การบริหารและการจัดการ  มี  6 ประเด็นพิจารณา 
มาตรฐานที่ 3 : กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มี 8  ประเด็นพิจารณา 

 ข้อ 7 การประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณาในมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ได้ก าหนดเกณฑ์ 
การประเมิน/ระดับคุณภาพไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา 

คุณภาพระดับ 1 :   

ผลการประเมินอยู่ใน 
ระดับก าลังพัฒนา 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     1)  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการ
คิดค านวณต่ ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
    2)  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาต่ า
กว่า 
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีต่ ากว่าเป้าหมาย 
ที่สถานศึกษาก าหนด 
     2) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางกายและจิตสังคมต่ ากว่าเป้าหมาย 
ที่สถานศึกษาก าหนด 

คุณภาพระดับ 2 :  

 ผลการประเมิน 

อยู่ในระดับ ปานกลาง 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     1)  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการ
คิดค านวณตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
    2)  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาตาม 
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 
     2) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางกายและจิตสังคมตามเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 
 
 
 
 
 

หมวดที ่2 การตรวจสอบและการประเมิน 
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ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา 
คุณภาพระดับ 3 :   
ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 

 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     1)  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการ
คิดค านวณตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
     2)  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาตาม 
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
     3)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย           
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
     4)  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม 
     5)  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย 
     6)  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด      

คุณภาพระดับ 4 : 
 ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดี
เลิศ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     1)  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการ
คิดค านวณสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
     2)  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูง
กว่า 
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
     3)  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ 
อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลในการตัดสินใจและ
แก้ปัญหาได้ 
     4)  ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
     5)  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร     
การท างาน 
     6)  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้นและการท างานหรืองานอาชีพ 
1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด      
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 ข้อ 8 การประเมินมาตรฐานและประเด็นการพิจารณา  ในมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและ
จัดการ ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา 
คุณภาพระดับ 5 :  
ผลการประเมินอยู่ใน 
ระดับยอดเยี่ยม 
 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     1)  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และ 
การคิดค านวณสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
     2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย           
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลในการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ 
     3)  ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการน าไปใช้
และเผยแพร่ 
     4)  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
การสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร      
การท างาน อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 
     5)  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูง
กว่า 
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
     6)  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้นและการท างานหรืองานอาชีพ 
 
1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด  เป็นแบบอย่างได้ 
     2) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย   
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 
     3) ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
     4) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางกายและจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด    

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา 

คุณภาพระดับ 1 :  ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับก าลังพัฒนา 

1) เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสถานศึกษาก าหนดไม่ชัดเจน        
2) มีระบบบริหารคุณภาพของสถานศึกษาแต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

คุณภาพระดับ 2 :  ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับปานกลาง 

1) เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสถานศึกษาก าหนดชัดเจนเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ                                                                     
2) มีระบบบริหารคุณภาพของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา 
คุณภาพระดับ 3 :  ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ ดี 

 

1) เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ                                                                     
2) มีระบบบริหารคุณภาพของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3) ด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
4)  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

คุณภาพระดับ 4 : ผลการประเมิน
อยู่ในระดับ  ดีเลิศ 

1) เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  ความต้องการของชุมชน 
นโยบายรัฐบาล  แผนการศึกษาแห่งชาติและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ                                                                     
2) มีระบบบริหารคุณภาพของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย 
3) ด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
4)  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตามความ
ต้องการของครูและสถานศึกษา 
5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย 
6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

คุณภาพระดับ 5 : ผลการประเมิน
อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม 
 

1) เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  ความต้องการของชุมชน 
นโยบายรัฐบาล  แผนการศึกษาแห่งชาติและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง                                                                       
2) มีระบบบริหารคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และเป็นแบบอย่างได้ 
3) ด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและ
เป็นแบบอย่างได้ 
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 ข้อ 9 การประเมินมาตรฐานและประเด็นการพิจารณา  ในมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา 
คุณภาพระดับ 5 : ผลการประเมิน
อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม 
 

4)  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตามความ
ต้องการของครูและสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน 
5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย 
6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา 

คุ ณ ภ า พร ะดั บ  1 :  ผ ล ก า ร
ประเมินอยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 

1)  จัดการเรียนรู้ที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง 
2)  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่ไม่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ 
3)  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างไม่เป็นระบบ 

คุ ณ ภ า พร ะดั บ  2 :  ผ ล ก า ร
ประเมินอยู่ในระดับ ปานกลาง 

1)  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3)  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

คุ ณ ภ า พร ะดั บ  3 :  ผ ล ก า ร
ประเมินอยู่ในระดับ ดี 

 

1)  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐาน 
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
2) ใช้ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3)  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 
4)  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
5)  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ระดับคุณภาพ ประเด็นการพิจารณา 
คุณภาพระดับ 4 : ผลการประเมิน
อยู่ในระดับ  ดีเลิศ 

1)  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สามารถน าสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3)  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้
เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
4)  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข 
4)  มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

คุณภาพระดับ 5 : ผลการประเมิน
อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม 
 

1)  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สามารถน าสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและมีการ
เผยแพร่ 
2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง 
3)  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้
เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
4)  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข 
5)  มชีุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 
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ข้อ 10  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มี 2 ประเด็นการพิจารณา  โดยก าหนดเป้าหมายการ
พัฒนา ดังนี้ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
เป้าหมาย 
การพัฒนา 
(ร้อยละ) 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน                                                           
     1)  มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
         1.1) ร้อยละของผู้เรียนมีผลการสอบ PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับชาติ 
         1.2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ 
         1.3) ร้อยละของผู้เรียน ม.1–ม.3 และ ม.4–ม.6 ที่ได้เข้าร่วมหรือได้รับรางวัลเกี่ยวกับด้านการ
ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆ ในงานที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพ้ืนที่การศึกษา
หรือหน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน)   
  1.4) ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.1–ม.3 และ ม.4–ม.6 ที่มีผลงานการเขียนรายงานเชิงวิชาการ/
บทความเป็นภาษาอังกฤษ ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารหรือสื่อออนไลน์ทางวิชาการ ที่จัดท าโดยโรงเรียน
หรือหน่วยงาน (เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเอกสารวิชาการส าหรับเผยแพร่ผลงาน
ของนักเรียน) 
 1.5) ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.1–ม.3 และ ม.4–ม.6 ที่ได้เข้าร่วมหรือได้รับรางวัลเกี่ยวกับด้าน
การฟัง/พูด/อ่าน/เขียน ภาษาไทยรูปแบบต่างๆ  ในงานที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพ้ืนที่
การศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน)   
 1.6) ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.1–ม.3 และ ม.4–ม.6 ที่มีผลงานการเขียนรายงานเชิงวิชาการ/
บทความเป็นภาษาไทย ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารหรือสื่อออนไลน์ทางวิชาการ ที่จัดท าโดยโรงเรียนหรือ
หน่วยงาน (เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเอกสารวิชาการส าหรับเผยแพร่ผลงานของ
นักเรียน) 
 1.7) ร้อยละของผู้ เรียนชั้น ม.1–ม.3 ที่ เข้าสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษจาก
แบบทดสอบมาตรฐาน CEFR ที่มีคะแนนผลการทดสอบได้ตามมาตรฐานของ CEFR 
 1.8) ร้อยละของผู้เรียน ชั้น ม.6 ที่โครงการคัดเลือกเข้าสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
จากแบบทดสอบมาตรฐาน เช่น  TOEFL PB,TOEFL CBT,TOEFL IBT, IELTS, TOEIC หรืออ่ืนๆที่มี
คะแนนผลการทดสอบเทียบคะแนน TOELF IBT     ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 50 (โรงเรียนสุ่มเลือกนักเรียน
ประมาณร้อยละ 3 ของนักเรียนชั้น ม. 6  เข้าสอบโดยโรงเรียนหรือโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย)   
 1.9) ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่เรียนภาษาต่างประเทศภาษาท่ีสอง มีทักษะการ
สื่อสารได้ตามระดับมาตรฐานของภาษานั้น ๆ ร้อยละ 80 ขึ้นไป      
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หมวดที ่3 การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

 ปีการศึกษา 2561 



๙ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
เป้าหมาย 
การพัฒนา 
(ร้อยละ) 

    2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 
         2.1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ
อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
    3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
        3.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีโครงงานหรือนวัตกรรม ระดับดีขึ้นไป 
         3.2 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานหรือนวัตกรรมระดับชาติ
และนานาชาติ 
    4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
          4.1 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาระดับยอดเยี่ยม 
        4.2 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้ระดับผลการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับ 3-4 
    5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
        5.1 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้ระดับผลการเรียนรายวิชาภาษาไทย ระดับ 3-4 
        5.2 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้ระดับผลการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ 3-4 
        5.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้ระดับผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ 3-4 
        5.4 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้ระดับผลการเรียนรายวิชาสังคมศึกษาฯ ระดับ 3-4 
        5.5 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้ระดับผลการเรียนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ 3-4 
        5.6 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้ระดับผลการเรียนรายวิชาศิลปะ ระดับ 3-4 
        5.7 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้ระดับผลการเรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ 3-4 
        5.8 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้ระดับผลการเรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศ ระดับ 3-4 
    6)  มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
        6.1 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้ระดับผลการเรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ 3-4 
        6.2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
    7)  มีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ  (อย่างน้อย 2 ภาษา) 
ในการสื่อสาร ได้แก่ ภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาจีน ญี่ปุ่น 
        7.1) ร้อยละของผู้ เรียนชั้น ม.1–ม.3 ที่ เข้าสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษจาก
แบบทดสอบมาตรฐาน CEFR ที่มีคะแนนผลการทดสอบได้ตามมาตรฐานของ CEFR 
 7.2) ร้อยละของผู้เรียน ชั้น ม.6 ที่โครงการคัดเลือกเข้าสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
จากแบบทดสอบมาตรฐาน เช่น  TOEFL PB,TOEFL CBT,TOEFL IBT, IELTS, TOEIC หรืออ่ืนๆที่มี
คะแนนผลการทดสอบเทียบคะแนน TOELF IBT ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 50  
        7.3) ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่เรียนภาษาต่างประเทศภาษาที่สอง  
มีทักษะการสื่อสารได้ตามระดับมาตรฐานของภาษานั้น ๆ ร้อยละ 80 ขึ้นไป      
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ประเด็นการพิจารณา 

เป้าหมาย 
การ

พัฒนา 
(ร้อยละ) 

1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1)  ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  เป็นแบบอย่างได้ 

           1.1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการตามหลักสูตรระดับยอดเยี่ยม 
           1.2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรับผิดชอบและมีวินัย ระดับยอดเยี่ยม 
           1.3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะชีวิตนักเรียนประจ า ระดับยอดเยี่ยม 
           1.4) ร้อยละของผู้เรียนที่มีจรรยานักวิทยาศาสตร์และมุ่งมั่นที่จะสร้างผลงานด้านวิทยาศาสตร์ 
ระดับยอดเยี่ยม 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
    2.1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยระดับยอดเยี่ยม 
3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
    3.1) ร้อยละของผู้เรียนที่มียอมรับที่จะอยู่ร่วมกันในความแตกต่างระหว่างศาสนา 

ระดับยอดเยี่ยม 
    3.2) ร้อยละของผู้เรียนที่มียอมรับที่จะอยู่ร่วมกันในความแตกต่างระหว่างรายได้ระดับยอด

เยี่ยม 
    3.3) ร้อยละของผู้เรียนที่มียอมรับที่จะอยู่ร่วมกันในความแตกต่างระหว่างที่อยู่อาศัยและ

ภูมิล าเนา ระดับยอดเยี่ยม 
4)  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
    4.1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะทางร่างกาย ระดับยอดเยี่ยม 
    4.2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีลักษณะจิตสังคมและจิตสาธารณะ ระดับยอดเยี่ยม 

      5)  สร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ 
กีฬา/นันทนาการ ** 
           5.1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีการสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์  
           5.2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีการสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
กีฬา/นันทนาการ 
       6) ด ารงอยู่และปฏิบัติตนตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง * 

    6.1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในการสร้างผลงาน/โครงงาน/นวัตกรรม ระดับยอดเยี่ยม 

    6.2) ร้อยละของผู้เรียนที่ด ารงอยู่และปฏิบัติตนตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
และสืบสานงานพระราชด าริ ระดับยอดเยี่ยม 
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๑๑ 
 

 
ข้อ 11 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  มี 6 ประเด็นการพิจารณา  โดย

ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
เป้าหมาย 
การพัฒนา 
(ร้อยละ) 

2.1  การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
      2.1.1 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด 
      2.1.2 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าใจเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจและน า
วิสัยทัศน์และพันธกิจไปสู่การปฏิบัติ 
2.2  มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
       2.2.1)  การน าองค์กร : ร้อยละของการด าเนินการบรรลุเป้าประสงค์ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
      2.2.2)  กลยุทธ์ : ร้อยละของกลยุทธ์และโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และ
เป้าหมายของโครงการที่สนองกลยุทธ์ 
      2.2.3)  นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดหลักสูตรและ
บริการด้านต่างๆ และความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมความผูกพันของนักเรียนและผู้มีส่วน
ไดส้่วนเสีย 
      2.2.4)  การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ :  
               -ร้อยละของวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือนวัตกรรม  
               -ร้อยละของนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน  
               -ร้อยละของงบประมาณรายรับต่อรายจ่าย 
      2.2.5)  บุคลากร :  
               -ร้อยละของครูที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 
               -ร้อยละความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อกิจกรรมสร้างความผูกพัน       
               -ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่พัฒนาตนเองอย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปี 
               -ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือวิทยฐานะสูงข้ึน 
      2.2.6)  การปฏิบัติการ :  
                -ร้อยละของนักเรียนที่มีระดับผลการเรียน 3 ขึ้นไป 
                -ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ 
                -ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อกระบวนการท างาน การ
รักษาความปลอดภัย การเตรียมความพร้อมความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน 
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ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมาย 
การพัฒนา 
(ร้อยละ) 

      2.3  ด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
      2.3.1 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ด้านภาษาไทย  ในระดับชาติและนานาชาติ  
      2.3.2 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ด้านวิทยาศาสตร์ ในระดับชาติและนานาชาติ   
      2.3.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ด้านคณิตศาสตร์  ในระดับชาติและนานาชาติ 
      2.3.4 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ด้านสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับชาติและนานาชาติ           
      2.3.5 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ด้านสุขศึกษาและพลศึกษา ในระดับชาติและนานาชาติ 
      2.3.6 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านศิลปะ 
ในระดับชาติและนานาชาติ 
      2.3.7 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยี ในระดับชาติและนานาชาติ   
      2.3.8 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ด้านภาษาต่างประเทศ 
      2.3.9 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
      2.4.1 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการอบรมพัฒนาตนเองอย่างน้อย 20 ชั่วโมง
ต่อปี   
      2.4.2 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น 
      2.4.3 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนโดยเป็นวิทยากร
ภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
      2.5.1 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อการจัดสภาพ แวดล้อมทาง
กายภาพภายในอาคารและห้องปฏิบัติการที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
      2.5.2 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อแหล่งเรียนรู้ของสังคมและ
ชุมชนที่เอ้ือต่อการจัดกาเรียนรู้ 
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ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมาย 
การพัฒนา 
(ร้อยละ) 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
      2.6.1 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อการจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ   
      2.6.2 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
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ข้อ 12 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มี  8 ประเด็น

พิจารณาโดยก าหนดเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้ 
 

ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมาย 
การพัฒนา 
(ร้อยละ) 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและมีการ
เผยแพร่ 
3.2   ใชส้ื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
3.3  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 
3.4  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
3.5  มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

95 
 
 

95 
 

95 
 
 

95 
95 

 
 

  
 
หมายเหตุ   
1. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ก าหนดเกณฑ์การประเมินก่อน 
    ที่จะก าหนดค่าเป้าหมาย  
2. การสรุปผลการประเมินให้ใช้ฐานนิยม (mode) ของค่าเป้าหมายของแต่ละมาตรฐาน และสรุปเป็นคุณภาพ 
    ที่เป็นองค์รวมรายมาตรฐาน ซึ่งเป็นการประเมินแบบองค์รวมในการประเมินแนวใหม่ 
3. ผลการประเมินคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 2 และมาตรฐานที่ 3 เหมาะสมและสอดคล้องกับ 
    ผลการประเมินคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 1  
 



๑๔ 
 

 
   ประกาศ ณ วันที่  11 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 
 

  
      (นายประดิษฐ์  โพธิกลาง) 

      ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย 
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ตารางวิเคราะห์หลักฐาน/ร่องรอยที่สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และค่าเป้าหมาย 
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มาตรฐาน/ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย/ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย / โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพของผู้เรียน 

ระดับยอดเยี่ยม 

-   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
-   ค่ายวิชาการงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
-  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ ICT เพ่ือการเรียนการสอน 
-  กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ 
-  พัฒนาศักยภาพนักเรียนทางด้านเทคโนโลยี  
-  พัฒนาศักยภาพนักเรียน(เตรียมทักษะ) 
-  กิจกรรมติวเข้มเพ่ือการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ ONET 
-  ปรับพื้นฐานม.1 (คณิต) 
-  ค่ายม.2 เกมส์คณิตศาสตร์ 
-  ค่ายเวทคณิต 
-  ค่าย สอวน คณิตศาสตร์ 
-  Gifted math 
-  AP Math 
-  ค่ายปรับพื้นฐานม.1 (คณิต) 
-  ค่ายพัฒนาศักยภาพคณิต 
-  กิจกรรม English /Chinese/Japanese Camp 
-  การแข่งขันเครื่องบินบังคับ 
-  ค่ายเทคโนโลยี  

1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
ของผู้เรียน 
1.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร และ  
การคิดค านวณ สูงกว่าเป้าหมาย 
ที่สถานศึกษาก าหนด 

1) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถ 
ในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและ
การคิดค านวณ   
2.) ร้อยละ 75 ของผู้เรียนมีผลการสอบ 
PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ 
3) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มีผล 
การทดสอบระดับชาติ (O-NET)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ 
4) ร้อยละ 80 ของผู้เรียน ม.1–ม.3 
และ ม.4–ม.6 ที่ได้เข้าร่วมหรือได้รับ
รางวัลเกี่ยวกับด้านการฟัง/พูด/อ่าน/
เขียน ภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆ ในงาน
ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพ้ืนที่
การศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ จัดให้มี
เวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน 
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มาตรฐาน/ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย/ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย  โครงการ/กิจกรรม 

 

.5) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนชั้น ม.1–ม.3 
และ ม.4–ม.6 ที่มีผลงานการเขียน
รายงานเชิงวิชาการ/บทความเป็น
ภาษาอังกฤษ ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสาร
หรือสื่อออนไลน์ทางวิชาการ ที่จัดท า
โดยโรงเรียนหรือหน่วยงาน (เขตพ้ืนที่
การศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ จัดให้มี
เอกสารวิชาการส าหรับเผยแพร่ผลงาน
ของนักเรียน) 

ค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัย 
ค่ายพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
ฟิสิกส์สัประยุทธ์  วัสดุอุปกรณ์ 
กิจกรรมพัฒนาทักษะการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
พัฒนาการเขียนโปรแกรมและออกแบบหุ่นยนต์ 
กิจกรรมติวเข้มเพ่ือการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ONET 
ค่ายภาษาไทย 
ค่ายปรับพื้นฐาน ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
ค่ายปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ 
การน าเสนอผลงานวิชาการของนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯกลุ่มภาคเหนือ 
การเตรียมความพร้อมด้านโอลิมปิกวิชาการ 
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ เช่น ตอบปัญหาทางเคมี ชีววิทยา ทาง
การแพทย์ เพชรยอดมงกุฎ ฯลฯ 
ค่าย สอวน ภูมิศาสตร์ 
ค่าย ASEAN 
ค่ายใช้สื่อออนไลน์ 
การร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาโครงงานกับหน่วยงานอุดมศึกษาหรือกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมการสอนเสริมตามหลักสูตร (Gin) 
กิจกรรมการสอนเสริมแบบเข้มข้น (CSG) 

งานวิเทศสัมพันธ์ 
PCSHSCR- YJC Science Exchange Programme 2019 
PCSHSCR - TGUSHS Collaboration Program 2019 
YJC- PCSHSCR Science Exchange Programme 2019 
TGUSHS-PCSHSCR Collaboration Program 2019  

6) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนชั้น ม.1–ม.3 
และ ม.4–ม.6 ที่ได้เข้าร่วมหรือได้รับ
รางวัลเกี่ยวกับด้านการฟัง/พูด/อ่าน/
เขียน ภาษาไทยรูปแบบต่างๆ ในงานที่
จัดโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพ้ืนที่
การศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ จัดให้มี
เวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน)   
7) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนชั้น ม.1–ม.3 
และ ม.4–ม.6 ที่มีผลงานการเขียน
รายงานเชิงวิชาการ/บทความเป็น
ภาษาไทย ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารหรือ
สื่อออนไลน์ทางวิชาการ ที่จัดท าโดย
โรงเรียนหรือหน่วยงาน  
(เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ 
จัดให้มีเอกสารวิชาการส าหรับเผยแพร่
ผลงานของนักเรียน) 
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 8) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนชั้น ม.1–ม.3 

ที่เข้าสอบวัดความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบมาตรฐาน 
CEFR ที่มีคะแนนผลการทดสอบได้ตาม
มาตรฐานของ CEFR 

 

9) ร้อยละ 80 ของผู้เรียน ชั้น ม.6  
ที่โครงการคัดเลือกเข้าสอบวัด
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษจาก
แบบทดสอบมาตรฐาน เช่น TOEFL 
PB,TOEFL CBT,TOEFL IBT, IELTS, 
TOEIC หรืออ่ืนๆที่มีคะแนน 
ผลการทดสอบเทียบคะแนน TOELF 
IBT  ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 50  
(โรงเรียนสุ่มเลือกนักเรียน 
10) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนชั้น ม.3 
และ ม.6 ที่เรียนภาษาต่างประเทศ
ภาษาท่ีสอง มีทักษะการสื่อสารได้ตาม
ระดับมาตรฐานของภาษานั้น ๆ  
ร้อยละ 80 ขึ้นไป      

1.2  ผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
และแก้ปัญหาได้ 

1)  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา ระดับดีเยี่ยม 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
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1.3  ผู้เรียนมีความสามารถ 
ในการสร้างนวัตกรรม  
มีการน าไปใช้และเผยแพร่ 

1) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มีโครงงาน
หรือนวัตกรรม ระดับยอดเยี่ยม 

 -  การแข่งขันเครื่องบินบังคับ 
-  ค่ายพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
-  ฟิสิกส์สัประยุทธ์   
-  กิจกรรมพัฒนาทักษะการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
-  พัฒนาการเขียนโปรแกรมและออกแบบหุ่นยนต์ 
-  ค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการวิจัย 

 

2) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ได้รับรางวัล
เหรียญทองการประกวดโครงงานหรือ
นวัตกรรมระดับชาติ และนานาชาติ 

1.4  ผู้เรียนมีความสามารถ 
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและ
สังคมในด้านการเรียนรู้การสื่อสาร  
การท างานอย่างสร้างสรรค์และ 
มีคุณธรรม 

1) ร้อยละ 90 ของผู้เรียนที่สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ระดับยอดเยี่ยม 

-  ค่ายคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลย ี
-  กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
 

2) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ได้ระดับ 
ผลการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์  
ระดับ 3-4 

1.5 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

1) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ได้ระดับผล
การเรียนรายวิชาภาษาไทย ระดับ 3-4 

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรในโรงเรียน 
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กิจกรรมวันสุนทรภู่  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ   
-  ค่ายภาษาไท 
-  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
-  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาเคมี 
-  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาชีววิทยา 
-  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาฟิสิกส์ 
-  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิทยาศาสตร์ ม.ต้นและดาราศาสตร์ 
-  การเรียนการสอนรายวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 
-  การเรียนการสอนรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
-  การน าเสนอผลงานวิชาการของนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯ 
-  การเตรียมความพร้อมด้านโอลิมปิกวิชาการ 
 

2) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ได้ระดับ 
ผลการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับ 3-4 
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 3) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ได้ระดับ 

ผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์  
ระดับ 3-4 

-  การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ เช่น ตอบปัญหาทางเคมี ชีววิทยา ทางการแพทย์  
   เพชรยอดมงกุฎ ฯลฯ 
-  ค่ายปรับพื้นฐาน ความรู้ทางวิทยาศาสตร์  
-  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ 
-  พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ 
-  ค่ายปรับพื้นฐาน ความรู้ทางคณิตศาสตร์ 
-  ค่าย สอวน คณิตศาสตร์ 
-  ค่าย สอวน ภูมิศาสตร์ 
-  ค่ายใช้สื่อออนไลน์ 
-  พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชานวัตกรรม 2 
-  พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 
-  พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาธรรมชาติและการสืบเสาะ 
-  พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาโครงงาน 
-  พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยี 
-  พัฒนาครูสาขาเทคโนโลยี 
-  กิจกรรม English /Chinese/Japanese Campค่ายปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ 
 

4) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ได้ระดับผล
การเรียนรายวิชาสังคมศึกษาฯ  
ระดับ 3-4 
5) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ได้ระดับ 
ผลการเรียนรายวิชาสุขศึกษาและ 
พลศึกษา ระดับ 3-4 
6) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ได้ระดับผล 
การเรียนรายวิชาศิลปะ ระดับ 3-4 
7) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ได้ระดับผล
การเรียนรายวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ระดับ 3-4 
8) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ได้ระดับผล 
การเรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศ 
ระดับ 3-4 

1.6  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

.1 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ได้ระดับผล
การเรียนรายวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ระดับ 3-4     

-  ค่ายเทคโนโลยี 
-  กิจกรรมการสอนเสริมตามหลักสูตร (Gin) 
-  กิจกรรมการสอนเสริมแบบเข้มข้น (CSG) 

2) ร้อยละ 90 ของผู้เรียนที่มีเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพ 
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มาตรฐาน/ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย/ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย  โครงการ/กิจกรรม 
1.7 มีทักษะและความสามารถ 
ในการใช้ภาษาต่างประเทศ  (อย่าง
น้อย 2 ภาษา) ในการสื่อสาร ได้แก่ 
ภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาจีน 
ภาษาญี่ปุ่น   

1) ร้อยละ 70 ของผู้เรียนชั้นที่เรียน
ภาษาต่างประเทศภาษาที่สอง มีทักษะ
การสื่อสารได้ตามระดับมาตรฐาน 
ของภาษานั้น ๆ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

PCSHSCR- YJC Science Exchange Programme  
PCSHSCR - TGUSHS Collaboration Program  
YJC- PCSHSCR Science Exchange Programme  
TGUSHS-PCSHSCR Collaboration Program  
กิจกรรมกรเรียนการสอน และกิจกรรม อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น    

 
2 .ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยม
ที่ดีตามเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด เป็นแบบอย่างได้ 

ระดับยอดเยี่ยม -  กิจกรรม/โครงการงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
-- กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ม.1 
-- กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ม.1 
-  กิจกรรมคาบจริยธรรมนักเรียน ม.1-6 
-  กิจกรรม/โครงการงานวินัยและนิติการ 
-  กิจกรรม/โครงการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนอันพึงประสงค์ 
-  กิจกรรมจัดท าคู่มือนักเรียนประจ า 
-  กิจกรรม/โครงการงานพัฒนาระบบดูแลนักเรียนประจ า 
-  กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
-  กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง 
-  กิจกรรมอบรมครูเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-  กิจกรรม/โครงการพัฒนาเพ่ือยกระดับความเป็นอยู่ของหอพักนักเรียนประจ า 
-  กิจกรรม/โครงการหนึ่งห้องเรียน หนึ่งความดี  ทุกระดับชั้น ม.1 -6 
-  กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-  กิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนอันพึงประสงค์ 
-  กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน (PD) 
-  กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกหอพักนักเรียน 
-  กิจกรรมทักษะชีวิต 
-  กิจกรรมพัฒนางานและส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 

2.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยม
ที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนดเป็นแบบอย่างได้  

ร้อยละ 95 ของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 8 ประการตามหลักสูตร 
ร้อยละ 95 ของผู้เรียนที่มีความ
รับผิดชอบและมีวินัย 
ร้อยละ 95 ของผู้เรียนที่มีทักษะชีวิต
(บริบท นักเรียนประจ า) 
ร้อยละ 95 ของผู้เรียนที่มีจรรยา
นักวิทยาศาสตร์ และมุ่งม่ันที่จะสร้าง
ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ 
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  -  กิจกรรมพัฒนางานต่อต้านยาเสพติด 

-  กิจกรรมพัฒนางานส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย 
-  กิจกรรมพัฒนางานบริหารกิจการนักเรียน 
-  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลนักเรียน 
-  กิจกรรมพัฒนางานน้ าดื่มแคแสด 
-  กิจกรรมพัฒนางานโภชนาการนักเรียน 
-  กิจกรรมพัฒนางานกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
-  กิจกรรมพัฒนางานกิจกรรมวันส าคัญ  วันนักขัตฤกษ์ 

2.2 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น  
เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญาไทย  
 

ร้อยละ 95 ของผู้เรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 

กิจกรรม/โครงการงานกิจกรรมวันส าคัญ 
-  กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตฯ 13 ตุลาคม 
-  กิจกรรมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ 
-  กิจกรรมวันไหว้สาแม่ฟ้าหลวง 
-  กิจกรรมวันปิยมหาราช 
-  กิจกรรมวันลอยกระทง/ฤดูหนาว 
-  กิจกรรมพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ 28 กรกฎาคม 
-  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 
-  กิจกรรมวันพรปีใหม่ 
-  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
-  กิจกรรมวันมาฆบูชา 
-  กิจกรรมวันอ าลาอาลัย 
-  กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศและพิธีรับประกาศนียบัตร 
-  กิจกรรมวันเจษฎาบดินทร์ 
-  กิจกรรมวันจักรี 
-  กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
-  กิจกรรมวันไหว้ครู 
-  กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน  วันที่ 4  กรกฎาคม  
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มาตรฐาน/ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย/ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย  โครงการ/กิจกรรม 
  -   กิจกรรมวันอาสาฬบูชา/กิจกรรมเข้าพรรษา 

-   กิจกรรมตานหาแม่ฟ้าหลวง 
-   กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
-   กิจกรรมวันร าลึกวีรชนผู้เสยีสละ 
-   กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ 

2.3  ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกัน 
บนความแตกต่างและหลากหลาย 

ร้อยละ 95 ของผู้เรียนที่มียอมรับที่จะ
อยู่ร่วมกันในความแตกต่างระหว่าง
ศาสนา 

กิจกรรม/โครงการงานส่งเสริมประชาธิปไตย 
   -  กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรยีน 
   -   กิจกรรมส่งเสรมิความเป็นผูน้ าสภานักเรียน 
   -   กิจกรรมสมาธิบ่อเกิดปญัญา 
   -   กิจกรรมเพื่อนแสนดี พี่เยี่ยมยอด 
   -   กิจกรรมห้องเรยีน 5 ส 
   -   กิจกรรมทักษะชีวิตดี มคีวามรู้คู่คณุธรรม 
   -   กิจกรรมเยาวชนคนดีศรีจุฬาภรณ ์
   -   กิจกรรมสายสมัพันธ์ศิษย์ร่วมสถาบัน 
   -   กิจกรรมการพัฒนาทักษะสภานักเรยีน 
   -   กิจกรรมค่ายพัฒนาภาวะผู้น าคณะกรรมการสภานักเรียน 
   -   กิจกรรม Pcc Singing Contest 

    -   กิจกรรมทักษะชีวิต 

ร้อยละ 95 ของผู้เรียนที่มียอมรับ 
ที่จะอยู่ร่วมกันในความแตกต่างระหว่าง
รายได้ 

ร้อยละ 95 ของผู้เรียนที่มียอมรับ 
ที่จะอยู่ร่วมกันในความแตกต่างระหว่าง
ที่อยู่อาศัยและภูมิล าเนา 

2.4 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางกายและ
จิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด    

ร้อยละ 95 ของผู้เรียนที่มสีุขภาวะทาง
ร่างกาย ระดับดีขึ้นไป 

กิจกรรม/โครงการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 
-  วัยใสใส่สุขภาพ 
-  กิจกรรม/โครงการพัฒนาโภชนาการนักเรียน 
-  การพัฒนาน้ าดื่มแคแสด 
-  การพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียนประจ า 
-  การพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกหอพักนักเรียน 
-  การพัฒนาเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของหอพักนักเรียนประจ า 

ร้อยละ 95 ของผู้เรียนที่มีลักษณะจิต
สังคมและจิตสาธารณะ 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  สังกัดส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

มาตรฐาน/ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย/ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย  โครงการ/กิจกรรม 
  -  การพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 

-  กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
-  กิจกรรมพัฒนาและแก้ไขสุขภาพนักเรียน 
-  กิจกรรมฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง 
-  กิจกรรมสาธารณสุขนักเรียน 
-  กิจกรรมส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน 
-  กิจกรรมวัยใส ไร้เหา 
-  กิจกรรมอาหารปลอดภัย 
-  กิจกรรมน้ าดื่มเพ่ือสุขภาพ 
-  กิจกรรมการเรียนรู้หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
-  กิจกรรม/โครงการพัฒนางานต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา 
-  กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 
-  กิจกรรมการเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด 
-  กิจกรรมการรายงานข้อมูลยาเสพติด 
-  กิจกรรมเชิญวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด 
-  กิจกรรมการอยู่ประจ า (อาหาร น้ าดื่ม นม) 
-  กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน (PD)  
-  งานพยาบาล 
-  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
-  งานวินัยและนิติการ 
-  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจ า 

- -  งานระดับชั้น ม.1-ม.6 
-  -  งานบริหารกิจการนักเรียน 
-  -  โครงการหนึ่งห้องเรียน หนึ่งความดี 
- -   พัฒนาครูและบุคลากรหอพัก   
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มาตรฐาน/ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย/ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย  โครงการ/กิจกรรม 
2.5 ผู้เรียนมีทักษะชีวิตที่ดีสามารถ
สร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการ
จากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 
ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ 
*** 

ร้อยละ 95 ของผู้เรียนที่มีการ
สร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป์  

 -  งานหอพักนักเรียน   
 -  กิจกรรมทักษะชีวิต 
-  กีฬากลุ่ม 
- กีฬาสีภายใน 
- จุฬาภรณสัมพันธ์ 
- พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
- พัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน (PD) 
- การจัดนิทรรศการ และแสดงผลงานนักเรียน ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์  

 ร้อยละ 95 ของผู้เรียนที่มีการ
สร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา/
นันทนาการ 

2.6 ด ารงอยู่และปฏิบัติตนตาม
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และสืบสานงาน
พระราชด าริ *** 

ร้อยละ 95 ของผู้เรียนที่มีความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ 
สร้างผลงาน/โครงงาน/นวัตกรรม  
ระดับยอดเยี่ยมขึ้นไป 

- งานโครงการพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมโครงการตามพระราชด าริอื่น ๆ 
-  กิจกรรมทักษะชีวิต 
-  กิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธ 
-  กิจกรรม หนึ่งห้องเรียน หนึ่งความดี 
-  กิจกรรม ความดีไม่มีขาย 
-  กิจกรรมการเรียนการสอน/การบูรณาการ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

ร้อยละ 95 ของผู้เรียนที่ด ารงอยู่และ
ปฏิบัติตนตามแนวคิดปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงและสืบสาน 
งานพระราชด าริ  ระดับยอดเยี่ยมขึ้นไป 
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มาตรฐาน/ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย/ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย  โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐานที่ 2   
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับยอดเยี่ยม  -  โครงการบริหารจัดการภายในโรงเรียน 
-   ประชุมการจัดท าแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
-  พัฒนางานแผนงาน 
-  พัฒนางานสารสนเทศ  

2.1 เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สถานศึกษาก าหนดชัดเจนสอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการของชุมชน นโยบาย
รัฐบาล  แผนการศึกษาแห่งชาติ 
และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ   
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง                                                                        

ร้อยละ 90 ของการบรรลุเป้าหมาย 
ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ  
ที่สถานศึกษาก าหนด 
  
ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาเข้าใจเป้าหมาย วิสัยทัศน์  
พันธกิจ และน าวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
ไปสู่การปฏิบัติ 

2.2  มีระบบบริหารคุณภาพของ
สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย มีการน าข้อมูลมาใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และเป็นแบบอย่างได้ 

ร้อยละ 80 ของโรงเรียนมีระบบและกลไก
การบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม 
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน  โดยความร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลมาใช้ 
ในการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และเป็นแบบอย่างได้ 

-  โครงการ/กิจกรรม งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
-  งานชุมชุนสัมพันธ์ 
-  งานการบริหารและการจัดการ  ได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มบริหารแผนงาน
งบประมาณ  กลุ่มบริหารอ านวยการ  และกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและหพัก 

ร้อยละ 80 ของการน าองค์กร 
ในการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย  
เป้าประสงค์ วิสัยทัศน์และพันธกิจ  
ร้อยละ 80 ของนักเรียนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  พึงพอใจต่อการจัดหลักสูตร 
การบริการด้านต่างๆ และการจัดกิจกรรม 
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มาตรฐาน/ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย/ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย  โครงการ/กิจกรรม 
2.3 ด าเนินการพัฒนาวิชาการ 
ที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับ 
ชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้ 

ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง
การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการด้าน
ภาษาไทย  ในระดับชาติและนานาชาติ 

โครงการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน   

-จัดซื้ออุปกรณ์และสารเคมีสาขาวิชาฟิสิกส์ 
-จัดซื้ออุปกรณ์และสารเคมีสาขาวิชาเคมี 
-จัดซื้ออุปกรณ์และสารเคมีสาขาวิชาชีววิทยา 
-จัดซื้ออุปกรณ์และสารเคมีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
-จัดซื้ออุปกรณ์และสารเคมีโลกศาสตร์ 
-พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชานวัตกรรม 2 
-พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 
-พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาธรรมชาติและการสืบเสาะ 
-พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาโครงงาน 
-พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยี 
-พัฒนาครูสาขาเทคโนโลยี 
-ปรับปรุงห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้สาขาเทคโนโลยี 
-พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ 
-จัดซื้อครุภัณฑ์และซ่อมบ ารุง 
-อบรมครูแคลคูลัส 
-พัฒนาศูนย์การเรียนรู้คณิต 
-วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 
-พัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ 
-พัฒนาครูและบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
-การซ่อมบ ารุงวัสดุ/อุปกรณ์การเรียนการสอน เช่น ครุภัณฑ์ 
-พัฒนาครูและบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น 
-พัฒนาครูและบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีน 
-กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
-พัฒนาห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ  

ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง
การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ด้านวิทยาศาสตร์ ในระดับชาติและนานาชาติ   
ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง
การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ด้านคณิตศาสตร์  ในระดับชาติและนานาชาติ 
ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง
การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับชาติและ
นานาชาติ      
ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง
การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านสุข
ศึกษาและพลศึกษา ในระดับชาติและนานาชาติ 
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง
การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านศิลปะ 
 ในระดับชาติและนานาชาติ 
ร้อยละ 90 ของผู้เรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง
การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ในระดับชาติและ
นานาชาติ   
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  สังกัดส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐาน/ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย/ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย  โครงการ/กิจกรรม 
 ร้อยละ 90 ของผู้เรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง

การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการด้าน
ภาษาต่างประเทศ 

-พัฒนาการเรียนการสอน 
-ประชาสัมพันธ์และการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ศึกษาต่อ 
-การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ ICT เพ่ือการเรียนการสอน 
-กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ 8 กลุ่มสาะการเรียนรู้ 
-กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน(เตรียมทักษะ) 
-การแข่งขันทักษะฯ และโครงงานวิทย์ คณิต เทคโนโลยี นวตักรรม (สมาคมวิทย์) 
-พัฒนางานหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ 
-ประชาสัมพันธ์และการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ 
-งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
-การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ ICT เพ่ือการเรียนการสอน 
-กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ 
-ทักษะวิชาการ (การงานอาชีพ) 
-พัฒนานักเรียนส าหรับการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (ศิลปะ) 
-พัฒนาศักยภาพนักเรียนทางด้านเทคโนโลยี (แข่งทักษะ) 
-พัฒนาศักยภาพนักเรียน(เตรียมทักษะ) 
-จัดซื้อวัสดุเพ่ือรวบรวมข้อมูลการพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
-การแข่งขันทักษะฯ และโครงงานวิทย์ คณิต เทคโนโลยี นวตักรรม  
-ปรับพื้นฐานม.1 (คณิต) 
-ค่ายม.2 เกมส์คณิตศาสตร์ 
-ค่ายเวทคณิต 
-ค่าย สอวน คณิตศาสตร์ 
-Gifted math 
-AP Math 
-ค่ายปรับพื้นฐานม.1 (คณิต) 
-ค่ายพัฒนาศักยภาพคณิต 
-กิจกรรม English /Chinese/Japanese Camp  

ร้อยละ 95 ของผู้เรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง
การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการด้าน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  สังกัดส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐาน/ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย/ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย  โครงการ/กิจกรรม 
  -การแข่งขันเครื่องบินบังคับ 

-ค่ายเทคโนโลยี 
-ค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการวิจัย 
-ค่ายพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
-ฟิสิกส์สัประยุทธ์  วัสดุอุปกรณ์ 
-กิจกรรมพัฒนาทักษะการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
-พัฒนาการเขียนโปรแกรมและออกแบบหุ่นยนต์ 
-กิจกรรมติวเข้มเพ่ือการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ ONET 
-ค่ายภาษาไทย 
-ค่ายปรับพื้นฐาน ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
-ค่ายปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ 
-การน าเสนอผลงานวิชาการของนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯกลุ่มภาคเหนือ 
-การเตรียมความพร้อมด้านโอลิมปิกวิชาการ 
-การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ เช่น ตอบปัญหาทางเคมี ชีววิทยา ทาง-
การแพทย์ เพชรยอดมงกุฎ ฯลฯ 
-ค่าย สอวน ภูมิศาสตร์ 
-ค่าย ASEAN 
-ค่ายใช้สื่อออนไลน์ 
-การร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาโครงงานกับหน่วยงานอุดมศึกษา หรือ 
 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
-พัฒนาห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  สังกัดส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐาน/ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย/ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย  โครงการ/กิจกรรม 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ตามความต้องการของครูและ
สถานศึกษา และจัดให้มีชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
เพ่ือพัฒนางาน 

ร้อยละ 5 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น 

-  กิจกรรมโครงการอบรม/พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
-  กิจกรรมโครงการอบรม/พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   โดยการใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน 
-  กิจกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น 
-  กิจกรรมโครงการอบรม/พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
-  กิจกรรมการสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากร  ของกลุ่มอ านวยการ 

ร้อยละ 5 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ความเชี่ยวชาญในการสอนโดยเป็นวิทยากร
ภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา 
ร้อยละ 5 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ผ่านการอบรมพัฒนาตนเองอย่างน้อย 20 ชั่วโมง
ต่อปี   

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมี
ความปลอดภัย 

ร้อยละ 90 ของนักเรียน  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มี 
ความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อม 
ทางกายภาพภายในอาคารและห้องปฏิบัติการ 
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

-  การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในอาคารและห้องปฏิบัติการ 
  ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
-  โครงการแหล่งเรียนรู้ของสังคมและชุมชนที่เอ้ือต่อการจัดกาเรียนรู้ 
-  การซ่อมบ ารุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

-  การอยู่ประจ า (อาหาร น้ าดื่ม นม) 
-  การอยู่ประจ า (เสื้อผ้า ชุดนักเรียน) 
-  การอยู่ประจ า (ซักรีดเสื้อผ้า) 
-  การจัดหาวัสดุคงคลัง (กระดาษ หมึก) 
-  การดูแล บ ารุงรักษาอาคารสถานที่ 
-  สาธารณูปโภค 
-  น้ ามันเชื้อเพลิง 
- เกี่ยวกับยานพาหนะ  

ร้อยละ 90 ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียที่ที่มีความพึงพอใจต่อ 
แหล่งเรียนรู้ของสังคมและชุมชนที่เอ้ือต่อ 
การจัดกาเรียนรู้ 
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มาตรฐาน/ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย/ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย  โครงการ/กิจกรรม 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษาการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับสภาพของสถานศึกษา 

ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีความพึงพอใจต่อการจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ   

กิจกรรมพัฒนางานสารสนเทศ 

ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีความพึงพอใจต่อจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 

 
มาตรฐานที่ 3   
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
ระดับยอดเยี่ยม 

 
โครงการ/กิจกรรม 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา มี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
น าสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตและมีการเผยแพร่ 

ร้อยละ 95 ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ 
ปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่สามารถน าสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิตและมีการเผยแพร่ 

  กิจกรรมพัฒนางานหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ 
จัดท าสมุดบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ค่ายปรับพื้นฐานทางวิชาการ 
กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม 
ฟังบรรยาย 
ศึกษาดูงานระดับชั้นม.1 
ศึกษาดูงานระดับชั้นม.4 
ศึกษาดูงานlสัปดาห์วิทยาศาสตร์ระดับชั้นม.1 ม.4 
ศึกษาดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ระดับชั้นม.2 ม.5 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
กิจกรรมชุมนุม 
กิจกรรมการเรียนการสนลูกเสือ-เนตรนารี ภาคเรียนที่ 2/2561 
กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ–เนตรนารี  ภาคเรียนที่ 1/2562 
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
เตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัยส าหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   
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ตารางวิเคราะห์หลักฐาน/ร่องรอยที่สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย และเครือ่งมือการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562    

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  สังกัดส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐาน/ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย/ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย  โครงการ/กิจกรรม 
    พัฒนางานหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ 

  ประชาสัมพันธ์และการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ 
  งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ ICT เพ่ือการเรียนการสอน 
  กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ 
  ทักษะวิชาการ (การงานอาชีพ) 
พัฒนานักเรียนส าหรับการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (ศิลปะ) 
พัฒนาศักยภาพนักเรียนทางด้านเทคโนโลยี (แข่งทักษะ) 
พัฒนาศักยภาพนักเรียน(เตรียมทักษะ) 
จัดซื้อวัสดุเพ่ือรวบรวมข้อมูลการพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
การแข่งขันทักษะฯ และโครงงานวิทย์ คณิต เทคโนโลยี นวตักรรม (สมาคมวิทย์) 
ปรับพื้นฐานม.1 (คณิต) 
ค่ายม.2 เกมส์คณิตศาสตร์ 
ค่ายเวทคณิต 
ค่าย สอวน คณิตศาสตร์ 
Gifted math 
AP Math 
ค่ายปรับพื้นฐานม.1 (คณิต) 
ค่ายพัฒนาศักยภาพคณิต 
กิจกรรม English /Chinese/Japanese Camp 
การแข่งขันเครื่องบินบังคับ 
ค่ายเทคโนโลยี 

 ค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการวิจัย 
 ค่ายพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  
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ตารางวิเคราะห์หลักฐาน/ร่องรอยที่สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย และเครือ่งมือการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562    

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  สังกัดส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐาน/ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย/ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย  โครงการ/กิจกรรม 
  ฟิสิกส์สัประยุทธ์  วัสดุอุปกรณ์ 

กิจกรรมพัฒนาทักษะการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
พัฒนาการเขียนโปรแกรมและออกแบบหุ่นยนต์ 
กิจกรรมติวเข้มเพ่ือการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ONET 
ค่ายภาษาไทย 
ค่ายปรับพื้นฐาน ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
ค่ายปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ 
การน าเสนอผลงานวิชาการของนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์ฯกลุ่มภาคเหนือ 
การเตรียมความพร้อมด้านโอลิมปิกวิชาการ 
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ เช่น ตอบปัญหาทางเคมี ชีววิทยา ทาง
การแพทย์ เพชรยอดมงกุฎ ฯลฯ 
ค่าย สอวน ภูมิศาสตร์ 
ค่าย ASEAN 
ค่ายใช้สื่อออนไลน์ 
การร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาโครงงานกับหน่วยงานอุดมศึกษา หรือ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
พัฒนาห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
พัฒนาระบบ ICT 
วัสดุอุปกรณ์ 
PCSHSCR- YJC Science Exchange Programme  
PCSHSCR - TGUSHS Collaboration Program  
YJC- PCSHSCR Science Exchange Programme  
TGUSHS-PCSHSCR Collaboration Program  
กิจกรรมโครงการตามพระราชด าริ 
กิจกรรมการสอนเสริมตามหลักสูตร (Gin) 
กิจกรรมการสอนเสริมแบบเข้มข้น (CSG)  
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ตารางวิเคราะห์หลักฐาน/ร่องรอยที่สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย และเครือ่งมือการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562    

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  สังกัดส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

มาตรฐาน/ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย/ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย  โครงการ/กิจกรรม 
  กิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธ 

กิจกรรมพัฒนางานสารสนเทศ 
ศึกษาดูงานระดับชั้นม.4 
ศึกษาดูงานlสัปดาห์วิทยาศาสตร์ระดับชั้นม.1 ม.4 
ศึกษาดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ระดับชั้นม.2 ม.5 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
กิจกรรมชุมนุม 

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนลูกเสือ–เนตรนารี  /ชุมนุม 
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
เตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัยส าหรับนักเรียน ระดับ ม.ปลาย   

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดย
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

ร้อยละ 95 ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยสร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

ค่ายใช้สื่อออนไลน์พัฒนาระบบ ICT เพ่ือการเรียนการสอน 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ ICT เพ่ือการเรียนการสอน 

3.3 มีตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอน
โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับ
เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  
ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละ 95 ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัด
และประเมินผล 
ที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

  พัฒนางานทะเบียน/วัดผล 
  งานหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ 
  งานส ามะโนนักเรียน 
  งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
  งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม 
  การแข่งขันทักษะวิชาการ 
  งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
งานห้องสมุด 
งานพัฒนาระบบ ICT 
งานวิเทศสัมพันธ์ 
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ตารางวิเคราะห์หลักฐาน/ร่องรอยที่สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย และเครือ่งมือการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562    

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  สังกัดส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐาน/ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย/ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย  โครงการ/กิจกรรม 
3.4 มีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ร้อยละ 95 ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

กิจกรรมการสอนเสริมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหลักสูตรสถานศึกษา 
กิจกรรมโครงการตามพระราชด าริ 
กิจกรรมการสอนเสริมตามหลักสูตร (Gin) 
กิจกรรมการสอนเสริมแบบเข้มข้น (CSG) 
กิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธ  

3.5  มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพระหว่างครูและ
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ ครู และ
ผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 95 ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครู
และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

พัฒนางานหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ 
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ ICT เพ่ือการเรียนการสอน 

 กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ประชาสัมพันธ์และการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
กิจกรรมชุมนุม 
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
งานแนะแนว  
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  สังกัดส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ตารางวิเคราะห์หลักฐาน/ร่องรอยที่สะท้อน และค่าเป้าหมาย  
ความโดดเดน่ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรรราชวิทยาลัย เชียงราย 

มาตรฐาน/ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย/ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย / โครงการ/กิจกรรม 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน     
1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ระดับยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 90 

“โครงงานสร้างสรรค์ สุขภาพสร้างเสริม จิตอาสารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” 
1.   โครงการ Research School มุ่งสู่สากล   
เพ่ือมุ่งม่ันสู่การเป็น “นักวิจัย นักประดิษฐ์ และนักนวัตกรรม” 

2.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยม
ที่ดีตามเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนดเป็นแบบอย่างได้ 

ระดับยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 100 

2.  โครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ 
3.  โครงการจิตอาสา ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี เราท าดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับยอดเยี่ยม   
ร้อยละ 90 

โครงการ/กิจกรรม  การบริหารและการจัดการ โดยค่านิยม  PCSHSCR 
P : Proficiency    =  มีความสามารถ        
C : Creativity     =  สร้างสรรค์ 
S : Spirit     =  จิตอาสา                
H : Health    =  สุขภาพ 
S : Science    =  วิทยาศาสตร์           
C : Communit    =  บริการทางสังคม 
R : Royalty    =  สืบสานงานพระราชด าริ 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 90 

โครงการ /กิจกรรม  Integrating Digital Tools for Learning Enhancement  
in the Subject in High School  

ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้ ICT เพ่ือการเรียนการสอน ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 



 22 
ตารางวิเคราะห์หลักฐาน/ร่องรอยที่สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย และเครือ่งมือการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562    

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  สังกัดส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เครื่องมือการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา  2562 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 36 

 
มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 

  ยอดเยี่ยม 
(5) 

ดีเลิศ 
(4) 

ด ี
(3) 

ปานกลาง    
 (2) 

ก าลังพัฒนา
(1) 

 

1.คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
ทางวิชาการของผู้เรียน 
 

1) มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสารและการ
คิดค านวณ 
 
 

     ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อน
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจาก 
ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ 
เช่น 
- แบบสรุปผลการอ่าน การเขียน 
- บันทึกการอ่าน 
- แบบสรุปรายงานการประเมิน
ความสามารถในการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียน 
- เอกสารการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนทุกระดับชั้น 
- ชิ้นงาน ผลงานนักเรียน 
- รายงานโครงการส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถ 
อ่านออกเขียนได้ 
- สังเกตพฤติกรรมการเรียน 
ของผู้เรียน 
               ฯลฯ 

 

 



 23 
ตารางวิเคราะห์หลักฐาน/ร่องรอยที่สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย และเครือ่งมือการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562    

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  สังกัดส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 
 ยอดเยี่ยม 

(5) 
ดีเลิศ 
(4) 

ด ี
(3) 

ปานกลาง    
 (2) 

ก าลังพัฒนา
(1) 

 

1.คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
ทางวิชาการของผู้เรียน 
 

2) มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความ   คิดเห็น 
และแก้ปัญหา 
 

     ตรวจสอบเอกสารท่ีสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนจาก 
ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น 
- แบบสรุปรายงานการประเมิน
ความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และ
เขียน 
- บันทึกการท างาน/ชิ้นงาน/ผลงาน
นักเรียน 
- การน าเสนองาน/โครงงาน/IS 
- ร่องรอยกิจกรรม โครงการ รายงาน
โครงการเปิดบ้านวิชาการ  คุณธรรม และ 
IS 
- รายงานโครงการพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมลด
เวลาเรียนฯ 
- รายงานโครงการส่งเสริมการจัดหลักสูตร
ทักษะอาชีพฯ 
- รายงานโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
- รายงานโครงการพัฒนานักเรียนห้องเรียน
พิเศษ 
- สังเกตพฤติกรรมการเรียน การท างาน
ร่วมกัน การอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
การร่วมกันแก้ไขปัญหาฯ 
               ฯลฯ 
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ตารางวิเคราะห์หลักฐาน/ร่องรอยที่สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย และเครือ่งมือการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562    

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  สังกัดส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 
  ยอดเยี่ยม 

(5) 
ดีเลิศ 
(4) 

ด ี
(3) 

ปานกลาง    
 (2) 

ก าลังพัฒนา
(1) 

 

1.คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 
 

3) มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 
 

     ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อน
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจาก 
ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ 
เช่น 
- แบบสรุปผลการอ่าน การเขียน 
- บันทึกการอ่าน 
- แบบสรุปรายงานการประเมิน
ความสามารถในการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียน 
- เอกสารการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนทุกระดับชั้น 
- ชิ้นงาน ผลงานนักเรียน 
- รายงานโครงการส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถ 
อ่านออกเขียนได้ 
- สังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
ผู้เรียน 
               ฯลฯ 
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ตารางวิเคราะห์หลักฐาน/ร่องรอยที่สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย และเครือ่งมือการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562    

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  สังกัดส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 
  ยอดเยี่ยม 

(5) 
ดีเลิศ 
(4) 

ด ี
(3) 

ปานกลาง    
 (2) 

ก าลังพัฒนา
(1) 

 

1.คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 
 

4) มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 

     ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อน
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจาก 
ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ 
เช่น 
- แบบสรุปผลการอ่าน การเขียน 
- บันทึกการอ่าน 
- แบบสรุปรายงานการประเมิน
ความสามารถในการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียน 
- เอกสารการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนทุกระดับชั้น 
- ชิ้นงาน ผลงานนักเรียน 
- รายงานโครงการส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถ 
อ่านออกเขียนได้ 
- สังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
ผู้เรียน 
               ฯลฯ 

 

 

 



 26 
ตารางวิเคราะห์หลักฐาน/ร่องรอยที่สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย และเครือ่งมือการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562    

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  สังกัดส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 
  ยอดเยี่ยม 

(5) 
ดีเลิศ 
(4) 

ด ี
(3) 

ปานกลาง    
 (2) 

ก าลังพัฒนา
(1) 

 

1.คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 
 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 
 

     ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อน
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจาก 
ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ 
เช่น 
- แบบสรุปผลการอ่าน การเขียน 
- บันทึกการอ่าน 
- แบบสรุปรายงานการประเมิน
ความสามารถในการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียน 
- เอกสารการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนทุกระดับชั้น 
- ชิ้นงาน ผลงานนักเรียน 
- รายงานโครงการส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถ 
อ่านออกเขียนได้ 
- สังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
ผู้เรียน 
               ฯลฯ 
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ตารางวิเคราะห์หลักฐาน/ร่องรอยที่สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย และเครือ่งมือการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562    

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  สังกัดส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 
  ยอดเยี่ยม 

(5) 
ดีเลิศ 
(4) 

ด ี
(3) 

ปานกลาง    
 (2) 

ก าลังพัฒนา
(1) 

 

1.คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 
 

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 

     ตรวจสอบเอกสารที่สะท้อน
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจาก 
ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ 
เช่น 
- แบบสรุปผลการอ่าน การเขียน 
- บันทึกการอ่าน 
- แบบสรุปรายงานการประเมิน
ความสามารถในการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียน 
- เอกสารการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนทุกระดับชั้น 
- ชิ้นงาน ผลงานนักเรียน 
- รายงานโครงการส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถ 
อ่านออกเขียนได้ 
- สังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
ผู้เรียน 
                 ฯลฯ 
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ตารางวิเคราะห์หลักฐาน/ร่องรอยที่สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย และเครือ่งมือการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562    

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  สังกัดส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 
  ยอดเยี่ยม 

(5) 
ดีเลิศ 
(4) 

ด ี
(3) 

ปานกลาง    
 (2) 

ก าลังพัฒนา
(1) 

 

1.คุณภาพของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
 

1) การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

     สังเกตพฤติกรรมทีส่ะท้อนคุณลักษณะ
และค่านิยมของผู้เรยีนตามที่สถานศึกษา
ก าหนด เช่น 
- การเข้าแถว 
 - การแสดงความเคารพ 
 - การพูดจา กิริยามารยาท การไหว้ฯ 
 - รายงานโครงการโรงเรยีนคุณธรรม 
จริยธรรมต้นแบบ 
 - รายงานโครงการส่งเสริมพัฒนาให้
ผู้เรยีนมีค่านิยม 
   หลักของคนไทย 12 ประการ 
 - รายงานโครงการโรงเรยีนวิถีพุทธ
ตามอัตลักษณ์ 29ฯ 
 - รายงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
 - สังเกตพฤติกรรมนักเรยีน 
 - สัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับการจัดท า
โครงงานคุณธรรม การเรยีน อ่ืนๆ 
 
                ฯลฯ 

 

 

 



 29 
ตารางวิเคราะห์หลักฐาน/ร่องรอยที่สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย และเครือ่งมือการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562    

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  สังกัดส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 
  ยอดเยี่ยม 

(5) 
ดีเลิศ 
(4) 

ด ี
(3) 

ปานกลาง    
 (2) 

ก าลังพัฒนา
(1) 

 

1.คุณภาพของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 
 

     สังเกตพฤติกรรมที่สะท้อน
คุณลักษณะและค่านิยมของผู้เรียน
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด เช่น- 
การเข้าแถว 
- การแสดงความเคารพ 
- การพูดจา กิริยามารยาท  
การไหว้ฯ 
- รายงานโครงการโรงเรียน
คุณธรรม จริยธรรมต้นแบบ 
- รายงานโครงการส่งเสริมพัฒนา
ให้ผู้เรียนมีค่านิยม 
หลักของคนไทย 12 ประการ 
- รายงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
ตามอัตลักษณ์ 29ฯ 
- รายงานโครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
- สัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับการ
จัดท าโครงงานคุณธรรม ฯ 
                ฯลฯ 

 

 



 30 
ตารางวิเคราะห์หลักฐาน/ร่องรอยที่สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย และเครือ่งมือการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562    

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  สังกัดส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 
  ยอดเยี่ยม 

(5) 
ดีเลิศ 
(4) 

ด ี
(3) 

ปานกลาง    
 (2) 

ก าลังพัฒนา
(1) 

 

1.คุณภาพของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
 

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและ
หลากหลาย 
 

     - รายงานกิจกรรมการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
- สัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง การท างาน 
การท ากิจกรรมร่วมกันเป็นทีม 
                 ฯลฯ 
 

1.คุณภาพของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และ
จิตสังคม 
 

     - แบบบันทึกพฤติกรรมทางสังคม 
- รายงานโครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
- เอกสารหลักฐานแสดงสุขภาวะ
ทางร่างกายอารมณ์ 
  สังคม 
- รายงานดัชนีมวลกาย น้ าหนัก 
ส่วนสูง สายตา 
- รายงานกิจกรรมการแข่งขันกีฬา 
กรีฑานักเรียน 
- โครงงานคุณธรรมรักนวลสงวนตัว 
ท าความดีถวายในหลวง 
 
                ฯลฯ 
 

 



 31 
ตารางวิเคราะห์หลักฐาน/ร่องรอยที่สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย และเครือ่งมือการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562    

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  สังกัดส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 
  ยอดเยี่ยม 

(5) 
ดีเลิศ 
(4) 

ด ี
(3) 

ปานกลาง    
 (2) 

ก าลังพัฒนา
(1) 

 

มาตรฐานที่ 2  
ระบวนการบริหาร 
และการจัดการ 
   

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 
 

     ตรวจเอกสาร 
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี   
 
สัมภาษณ์ คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผูบ้รหิาร คร ู
บุคลากร ผู้เรียน ผูป้กครองนกัเรียน 
เกี่ยวกับ 
  - การก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ของสถานศึกษาท าอย่างไร เพราะเหตุใด 
  - มีกระบวนการได้มาของเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษาอย่างไร 
  - ใครเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก าหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และมีส่วนร่วม
อย่างไร 
- มีวิธีการสร้างความเข้าใจตรงกันระหว่าง
ผู้บริหาร ครู ผู้เกี่ยวข้องอย่างไร 
 - สถานศึกษาน าแผนไปสู่การปฏิบัติ
อย่างไร  
 - สถานศึกษาแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติตามแผนอย่างไร 
                  ฯลฯ 

 

 

 



 32 
ตารางวิเคราะห์หลักฐาน/ร่องรอยที่สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย และเครือ่งมือการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562    

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  สังกัดส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 
  ยอดเยี่ยม 

(5) 
ดีเลิศ 
(4) 

ด ี
(3) 

ปานกลาง    
 (2) 

ก าลังพัฒนา
(1) 

 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 
   

2.2 มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 
 

     ตรวจเอกสาร 
แผนบริหารจัดการสารสนเทศ
สารสนเทศของโรงเรียน 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์  วารสาร
โรงเรียน 
เว็บไซต์โรงเรียน 
 
สัมภาษณ์ คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู 
บุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครอง
นักเรียนเกี่ยวกับ 
  - การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
อย่างไร 
  - การน าสารสนเทศไปใช้อย่างไร 
-รายงานโครงการพัฒนา
สารสนเทศโรงเรียนฯ 
              ฯลฯ 

 

 

 

 



 33 
ตารางวิเคราะห์หลักฐาน/ร่องรอยที่สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย และเครือ่งมือการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562    

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  สังกัดส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 
  ยอดเยี่ยม 

(5) 
ดีเลิศ 
(4) 

ด ี
(3) 

ปานกลาง    
 (2) 

ก าลังพัฒนา
(1) 

 

มาตรฐานที่ 2  
ระบวนการบริหาร 
และการจัดการ 
   

2.3 ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 

     สัมภาษณ์ คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู 
บุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครอง
นักเรียน 
- สถานศึกษามีเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน หรือ
การท างานกับใคร/หน่วยงานใด มี
ส่วนร่วม 
อย่างไร 
- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม
ต่อผลการด าเนิน 
การของสถานศึกษาหรือไม่ อย่างไร  
                ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 



 34 
ตารางวิเคราะห์หลักฐาน/ร่องรอยที่สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย และเครือ่งมือการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562    

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  สังกัดส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 
  ยอดเยี่ยม 

(5) 
ดีเลิศ 
(4) 

ด ี
(3) 

ปานกลาง    
 (2) 

ก าลังพัฒนา
(1) 

 

มาตรฐานที่ 2  
ระบวนการบริหาร 
และการจัดการ 
   

2.4 พัฒนาครูและบุคลากร 
ให้มีความเชี่ยวชาญ 
ทางวิชาชีพ 
 

     ตรวจเอกสารแผนพัฒนาครู/
บุคลากร 
สัมภาษณ์ คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู 
บุคลากร เกี่ยวกับ 
 - การพัฒนาพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 
 -การพัฒนาพัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความรู้ ความสามารถและ
ทักษะตามมาตรฐานต าแหน่ง 
-ดูรางวัลและหลักฐานอื่นๆ 
-รายงานโครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรฯ 
 
                 ฯลฯ 

 

 

 

 



 35 
ตารางวิเคราะห์หลักฐาน/ร่องรอยที่สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย และเครือ่งมือการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562    

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  สังกัดส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 
  ยอดเยี่ยม 

(5) 
ดีเลิศ 
(4) 

ด ี
(3) 

ปานกลาง    
 (2) 

ก าลังพัฒนา
(1) 

 

มาตรฐานที่ 2  
ระบวนการบริหาร 
และการจัดการ 
 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
 

     ตรวจเอกสารแผนการจัด
สภาพแวดล้อม 
ตรวจสภาพแวดล้อม อาคาร
สถานที่ แหล่งเรียนรู้ 
ของโรงเรียน 
สัมภาษณ์ คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู 
บุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครอง
นักเรียน เกี่ยวกับ 
 - ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม 
อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ 
-รายงานโครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่และแหล่งเรียนรู้ 
 
                ฯลฯ 
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ตารางวิเคราะห์หลักฐาน/ร่องรอยที่สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย และเครือ่งมือการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562    

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  สังกัดส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 
  ยอดเยี่ยม 

(5) 
ดีเลิศ 
(4) 

ด ี
(3) 

ปานกลาง    
 (2) 

ก าลังพัฒนา
(1) 

 

มาตรฐานที่ 2  
ระบวนการบริหาร 
และการจัดการ 
   

2.6 จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 
 

     ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
แผนพัฒนาวิชาการ แผนบริหาร
จัดการสารสนเทศ แผนพัฒนาครู/
บุคลากร แผนการก ากับนิเทศ 
ติดตามการประเมินผลของ
สถานศึกษา แผนการจัด
สภาพแวดล้อม 
                   ฯลฯ 
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ตารางวิเคราะห์หลักฐาน/ร่องรอยที่สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย และเครือ่งมือการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562    

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  สังกัดส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 
  ยอดเยี่ยม 

(5) 
ดีเลิศ 
(4) 

ด ี
(3) 

ปานกลาง    
 (2) 

ก าลังพัฒนา
(1) 

 

มาตรฐานที่ 3
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ   

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและ 
ปฏิบัติจริง และสามารถ 
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 

     ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
หลักสตูรสถานศึกษา แผนการจัดการ
เรียนรู้ บันทึกผล 
หลังสอน เอกสารหลักฐานการวัดและ
ประเมินผล 
เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 
สมุดการบ้าน 
ที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลย้อนกลับ 
ช้ินงาน/ผลงานของ 
ผู้เรยีน แฟ้มสะสมงาน สื่อการเรียนการ
สอน  
สังเกต สังเกตกระบวนการเรียนการ
สอน พฤติกรรมการสอนของครู เช่น  
  - การใช้ค าถามที่หลากหลายระดับเพื่อ
ส่งเสริมการคิดขั้นสูง  
  - พฤติกรรมการดูแลเอาใจใส่ผู้เรยีน 
- การมอบหมายงาน 
  - ปฏิสัมพันธ์ของครูกับผู้เรียน 
  - พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน 
 
                ฯลฯ 
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ตารางวิเคราะห์หลักฐาน/ร่องรอยที่สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย และเครือ่งมือการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562    

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  สังกัดส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 
  ยอดเยี่ยม 

(5) 
ดีเลิศ 
(4) 

ด ี
(3) 

ปานกลาง    
 (2) 

ก าลังพัฒนา
(1) 

 

มาตรฐานที่ 3
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ   

 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ 
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

     ตรวจสอบ สังเกต แหล่งเรียนรู้
ต่างๆ แหล่งเรียนรู้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สัมภาษณ์นักเรียนและครูนักเรียน
ได้เรียนรู้จากชุมชน 
ในเรื่องใด จากแหล่งเรียนรู้ใดบ้าง 
- รายงานโครงการพัฒนาและ
จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน 
 
 
             ฯลฯ 
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ตารางวิเคราะห์หลักฐาน/ร่องรอยที่สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย และเครือ่งมือการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562    

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  สังกัดส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 
  ยอดเยี่ยม 

(5) 
ดีเลิศ 
(4) 

ด ี
(3) 

ปานกลาง    
 (2) 

ก าลังพัฒนา
(1) 

 

มาตรฐานที่ 3
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ   

 3.3 มีการบริหารจัดการ 
ชั้นเรียนเชิงบวก 
 
 

     ตรวจสอบ สังเกต แหล่งเรียนรู้
ต่างๆ แหล่งเรียนรู้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สัมภาษณ์นักเรียนและครูนักเรียน
ได้เรียนรู้จากชุมชน 
ในเรื่องใด จากแหล่งเรียนรู้ใดบ้าง 
- รายงานโครงการพัฒนาและ
จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน 
 
 
                ฯลฯ 
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ตารางวิเคราะห์หลักฐาน/ร่องรอยที่สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย และเครือ่งมือการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562    

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  สังกัดส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 
  ยอดเยี่ยม 

(5) 
ดีเลิศ 
(4) 

ด ี
(3) 

ปานกลาง    
 (2) 

ก าลังพัฒนา
(1) 

 

มาตรฐานที่ 3
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ   

 3.4 ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ 
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 
 

     เอกสารหลกัฐานการวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 
สมุดการบ้าน 
ที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลย้อนกลับ 
ช้ินงาน/ผลงานของ 
ผู้เรยีน แฟ้มสะสมงาน สื่อการเรียนการ
สอน  
สัมภาษณ์นักเรียน 
  - นักเรียนได้ร่วมก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินผลงาน/ชิ้นงานต่างๆ/หรอืร่วม
ประเมินผลการเรียนหรือไม่ อย่างไร   
- นักเรียนชอบเรียนวิชาใด เพราะเหตุใด 
สัมภาษณ์ครู  
ครูใช้วิธีการวัดและประเมินผลความรู้ 
ความเข้าใจของผู้เรียนด้วยวิธีการใดบ้าง 
 
                  ฯลฯ 
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ตารางวิเคราะห์หลักฐาน/ร่องรอยที่สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย และเครือ่งมือการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562    

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  สังกัดส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ หลักฐาน/ร่องรอย 
  ยอดเยี่ยม 

(5) 
ดีเลิศ 
(4) 

ด ี
(3) 

ปานกลาง    
 (2) 

ก าลังพัฒนา
(1) 

 

มาตรฐานที่ 3
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ   

  3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู้ 
 
 

     หลักสูตรสถานศึกษา แผนการ
จัดการเรียนรู้ บันทึกผล 
หลังสอน เอกสารหลักฐานการวัด
และประเมินผล เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ สมุด
การบ้านที่แสดงให้เห็นการให้ข้อมูล
ย้อนกลับ ชิ้นงานหรือผลของ
นักเรียน/แฟ้มสะสมงาน สื่อการ
เรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้ 
ฯลฯ 
สัมภาษณ์นักเรียน และครู เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอน 
สังเกตกระบวนการเรียนการสอน 
                   ฯลฯ 

 

ที่มา.....งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคณุภาพ 

 
 

(นายประดิษฐ ์ โพธิกลาง) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

 



1 
                       แบบนิเทศ ติดตามการประเมินคณุภาพภายในlสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

แบบนิเทศ ติดตามการประเมินคุณภาพภายในlสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๖ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
 ค าชี้แจง 
  ๑.ให้ท าเครื่องหมาย (√) หรือ (X) ตามท่ีโรงเรียนได้ด าเนินการ 
  ๒.ให้กรอกหลักฐาน/ร่องรอยประกอบการด าเนินการของโรงเรียนในช่องหลักฐาน/ร่องรอยตามจริง 
  ๓.ข้อเสนอแนะให้โรงเรียนปฏิบัติ (ถ้ามี) 

รายการประเมิน ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบนิเทศ 
และประเมินผล 

มี/
สมบูรณ์ 

ไม่มี กรอกหลักฐาน/ร่องรอย 

๑. การก าหนด
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

๑.สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษามัธยมศึกษา 

√  ๑. ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
มัธยมศึกษา เพ่ือการประเมินภายในของ
สถานศึกษา 
๒. มาตรฐานการศึกษามัธยมศึกษา 

๒.สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

√  ๑. ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เรื่อง  
ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประเมินภายในของสถานศึกษา 
๒ .มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๓.มีการก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
มาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด 

√  ๑.ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดมาตรฐานการศึกษา 
๒.ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

๒. การจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

๑. การวิเคราะห์สภาพปัญหาและ 
ความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพอย่างเป็นระบบ 

√  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕  
- ส่วนที่ ๑ ภาพรวมของสถานศึกษา 

๒. มีการน าข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินภายนอกของ สมศ.มาเป็น
ข้อมูล ในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

√  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 
- ผลการด าเนินการที่ผ่านมา สภาพปัญหา
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  

๓. มีการน าผลการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพ เพ่ือสะท้อนผลการ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
มาใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ 

√  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕  
- จุดเด่นที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ
จากการประเมินคุณภาพภายนอก  
รอบ ๓  
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รายการประเมิน ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบนิเทศ 
และประเมินผล 

มี/
สมบูรณ์ 

ไม่มี กรอกหลักฐาน/ร่องรอย 

 ๔. มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

√  - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 
ส่วนที่ ๓ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาและตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

๕. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ให้ครอบคลุมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าหมายที่ก าหนด 

√  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี
การศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕  
- ส่วนที่ ๓ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาและตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

๖. มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของครู / 
บุคลากรในสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง 
เพ่ือการด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

√  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕  
- ส่วนที่ ๔ โครงการ/กิจกรรมตาม 
กลยุทธ์ บทบาทของครู/บุคลากร 
ทางการศึกษา 

๗. จัดท าแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

√  ๑. แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒  
๒. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕  

บทสรุปผู้บริหาร 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเอง 
            ของสถานศึกษา 
ส่วนที่ ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา 
            และความต้องการช่วยเหลือ 

√ 
 

 บทสรุปผู้บริหาร 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเอง 
            ของสถานศึกษา 
ส่วนที่ ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนาและ 
            ความต้องการช่วยเหลือรายงาน 
            การประเนินตนเองปี ๒๕๖๑ 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

รายการประเมิน ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบนิเทศ 
และประเมินผล 

มี/
สมบูรณ์ 

ไม่มี กรอกหลักฐาน/ร่องรอย 

มาตรฐานที่ ๑ 
คุณภาพของผู้เรียน 
 

๑.๑ ผลสมฤทธิ์ทางวิชาการ 
ของผู้เรียน 
๑)มีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสารและการคิดค านวณ 

√ 
 

 ๑.แบบฝึกการอ่าน-การสะกดค า 
๒.แบบวินิจฉัยค าตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
๓.แบบประเมินการอ่านตามแบบวินิจฉัย
ค าตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
๔.ใบงาน 
๕.สมุดเขียนตามค าบอก 
๖.แฟ้มสะสมงานการซ่อมเสริมชุดมาตรา
ตัวสะกด 
๗.แบบฝึกทักษะภาษาไทย 
๘.กิจกรรมเขียนค าที่มีความหมาย
สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน 
๙.กิจกรรมแบบทดสอบหลังเรียน 
๑๐.กิจกรรมเขียนเรื่องตามจินตนาการ 
๑๑.กิจกรรมแต่งเรื่องจากค า 
๑๒.วิจัยในชั้นเรียน เรื่องการแก้ไขอ่าน
ออกเขียนได้ 
๑๓.สมุดบันทึกการบ้านนักเรียน 
๑๔.สมุดบันทึกความดี 
๑๕.ปพ.๕  ม.๑-๖ 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

√  ๑..กิจกรรมเขียนเรื่องตามจินตนาการ 
๒.กิจกรรมแต่งเรื่องจากค า 
๓.กิจกรรมขายของตอนเที่ยงวัน 
๔.แบบฝึก/ใบงาน 

 ๓) มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

√  ๑.กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 
๒.กิจกรรมโครงงาน 
๓.กิจกรรมลดเวลาเรียน-เพ่ิมเวลารู้ 

 ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

√  ๑.บันทึกการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 
๒.ตารางเรียนห้องคอมพิวเตอร์ 
๓.แทปเล็ตเพื่อการเรียนรู้ 
๔.ผลงานนักเรียน (การเรียนรู้ผ่าน
คอมพิวเตอร์) 

 ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

  ๑.ปพ.๕  
๒.ผลทดสอบระดับสถานศึกษา/
ระดับชาติ/ระดับสากล 
๓.ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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รายการประเมิน ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบนิเทศ 
และประเมินผล 

มี/
สมบูรณ์ 

ไม่มี กรอกหลักฐาน/ร่องรอย 

 ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติ
ที่ดีต่องานอาชีพ 

√  ๑.กิจกรรมขายของตอนเที่ยง 
๒.แผ่นพบกิจกรรมขายของตอนเที่ยง 
๓.รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
๔.กิจกรรมงอบปราบอบายมุข 

 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยม 
    ที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

√ 
 

  
 
๑.แบบรายงานหนึ่งห้องเรียน หนึ่งความดี 
ความดีไม่มีขายของนักเรียนชั้น ม.๖ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๒.รายงานกิจกรรมวันแม่ วันไหว้ครู 
กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
๓.สมุดบันทึกความดี 

 ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและ 
    ความเป็นไทย 

  ๑.กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง  
๒.กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
๓.กิจกรรมน้องไหว้พ่ี พ่ีรับไหว้น้อง 

 ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน 
    บนความแตกต่างที่หลากหลาย 

  ๑.กิจกรรมสมาธิเจริญปัญญา 
ทุกวันพฤหัสบดี 
๒.นั่งสมาธิก่อนเข้าเรียน 
๓.การเดินแถวรับอาหาร 

 ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม   ๑. กิจกรรมวัยใสใส่ใจสุขภาพ 
๒.กิจกรรมการแปรงฟัน 
๓.บันทึกการตรวจสุขภาพ 
๔.การเล่นดนตรี / กีฬา, การร้องเพลง  
๕.บันทึกรักการอ่าน 
๖. กิจกรรมการออกก าลังกาย 
๗. กิจกรรม (PD) 
๘. บันทึกการรับ/ดื่มนมของนักเรียน 
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

รายการประเมิน ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบนิเทศ 
และประเมินผล 

มี/
สมบูรณ์ 

ไม่มี กรอกหลักฐาน/ร่องรอย 

มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ 
พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา และ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

√ 
 
√ 
 
√ 
 

 

 ๑.แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕  
๒.แผนปฏิบัติการ 
๓.หลักสูตรสถานศึกษา 
๔รายงานการปฏิบัติการตามแผนพัฒนา 
 

 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

√  ๑.รายงานผลการเข้าอบรม 
๒.รายงานการไปราชการ 
๓.เกียรติบัตร/วุฒิบัตร 

 ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

 
 

√  ๑กิจกรรมปลูกกล้วย  
๒.หลุมปุ๋ยหมัก 
๓.ห้องปฏิบัติการ เช่น ห้องศิลปะ ห้อง
คอมพิวเตอร์ ห้องสหกรณ์ ห้องสมุด ห้อง
วิทยาศาสตร์  

 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

√  ๑.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
๒.ทุกห้องเรียนมีสื่อคอมพิวเตอร์ระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
๓. ห้องสมุดมีสื่อคอมพิวเตอร์ 
๔. ห้องส านักงาน 

มาตรฐานที่ ๓ 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

๓.๑ การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๓.๒ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

√ 
 
 
√ 

 ๑.แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  
๒.แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ 
๓.แบบฝึกทักษะ/ใบงานวิทยาการค านวณ 
๔.ผลงานนักเรียน (การเรียนรู้ผ่าน
คอมพิวเตอร์) 
๕.ห้องปฏิบัติการ เช่น ห้องศิลปะ ห้อง
คอมพิวเตอร์ ห้องสหกรณ์ ห้องสมุด ห้อง
วิทยาศาสตร์ 
๖.กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
๗.กิจกรรมการขายของตอนเที่ยง 
๘.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียน 
เชิงบวก 

√  ๑.บันทึกความดี 
๒.เกียรติบัตรรางวัล 

 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 
 

√  ๑.แบบประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคล 
๒.แผนการจัดการเรียนรู้ 
๓.แบบซ่อมเสริม 
๔.บันทึกการเยี่ยมบ้าน 
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รายการประเมิน ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบนิเทศ 
และประเมินผล 

มี/
สมบูรณ์ 

ไม่มี กรอกหลักฐาน/ร่องรอย 

 ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

√  ๑.กิจกรรม PLC 
๒.สมุดนิเทศ 
3.รายงานการประเมินตนเองของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา(SAR) 
4. การรายงานการปฏิบัติงานของกลุ่ม
บริหาร  ผ่านช่องทางกระดานข่าว
ออนไลน์   
5. ผลงานนักเรียน ผลงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และผลงานของ
โรงเรียน 

รายการประเมิน 
ความโดดเด่น 

ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบนิเทศ 
และประเมินผล 

มี/
สมบูรณ์ 

ไม่มี กรอกหลักฐาน/ร่องรอย 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพของผู้เรียน     

“โครงงานสร้างสรรค์ สุขภาพสร้างเสริม 
จิตอาสารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” 

  1. การสอบถาม 

2 .การสัมภาษณ ์

3. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงเชิงประจักษ ์
ตามมาตรฐานและประเด็นพิจารณา   
ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย  เว็ปไซด์  จุลสารวิทย์  
สื่ออนไลน์ต่าง ๆ   
4. ฯลฯ 

มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

การบริหารและการจัดการ  
โดยค่านิยม  PCSHSCR 

  

มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

Integrating Digital Tools for 
Learning Enhancement in the 
Subject in High School 

  

 
หมายเหตุ   เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงเชิงประจักษ์  ตามมาตรฐานและประเด็นพิจารณา  ดังนี ้  
1.  รายงานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ  
2.  รายงานผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและหอพัก 
3.  รายงานผลกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ 
4.  รายงานผลกลุ่มบริหารอ านวยการ 
5.  รายงานผลกลุ่มบริหารทั่วไป 
6.  รายงานการประเมินตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา(SAR)  
7. การรายงานการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหาร  ผ่านช่องทางกระดานข่าวออนไลน์   
8. ผลงานนักเรียน ผลงานครแูละบุคลากรทางการศึกษา และผลงานของโรงเรียน 

 

(นายประดิษฐ์  โพธิกลาง) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

 



หนนา 1/4

รหหสโรงเรรยน ชชชอโรงเรรยน

สหงกหดจหงหวหด เชรยงราย

ทรชตหตงโรงเรรยน    ในเมชองขนาดโรงเรรยน    กลาง

สสานหกงานคณะกรรมการการศศกษาขหตนพชตนฐาน

1057012007 ววทยาศาสตรรจจฬาภรณราชววทยาลหย เชรยงราย

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดหบชาตวขหตนพชตนฐาน (O-NET)
ชหตนมหธยมศศกษาปร ทรช 3  ปร การศศกษา 2562

ฉบหบทรช 5 - คคาสถวตวแยกตามสาระการเรรยนรรรสสาหรหบโรงเรรยน

ภาค เหนชอ

ววชา : ภาษาไทย (91)

(Mode)
ฐานนวยม

(Median)
มหธยฐาน

(Min.)
คะแนนตสชาสจด

(Max.)
คะแนนสรงสจด

มาตรฐาน (S.D.)
สควนเบรชยงเบน

(Mean)
คะแนนเฉลรชยจสานวนผรรเขราสอบระดหบ

โรงเรรยน  95 *79.0079.23 8.35 93.00 50.00 81.00

ขนาดโรงเรรยน  196,950 54.0051.36 14.28 97.00 0.00 52.00

ทรทตตตงโรงเรรยน  3,515 64.0060.04 15.24 96.00 15.00 61.00

จตงหวตด  11,707 56.0056.20 14.72 96.00 12.00 57.00

สตงกตด  486,937 56.0055.91 15.15 99.00 4.00 56.00

ภาค  57,056 56.0056.84 14.99 99.00 2.00 57.00

ประเทศ  665,638 56.0055.14 15.33 99.00 0.00 56.00

* : มรคคาฐานนนยมมากกวคา 1 คคา

คคาสถวตวจสาแนกตามระดหบ

โรงเรรยน
คะแนน

เตตม
สาระ จหงหวหด สหงกหด ประเทศ

S.D.S.D.S.D.S.D.Mean Mean Mean MeanMean MeanS.D. S.D.

ขนาด
โรงเรรยน ภาคทรชตหตง

โรงเรรยน

Mean S.D.

73.60 12.37 18.44 18.84 19.1949.1244.91 49.27การอคาน  100.00 49.93 19.02 48.65 19.2553.30 19.11

79.47 17.39 21.65 23.37 23.3051.1344.31 49.83การเขรยน  100.00 51.89 23.58 48.92 23.2255.98 24.41

90.66 10.09 22.68 21.62 22.1571.3265.49 70.60การฟตง การดด และการพดด  100.00 71.97 21.66 69.68 22.5375.96 20.74

71.05 12.48 12.35 13.08 13.4948.2845.25 48.30หลตกการใชนภาษาไทย  100.00 48.80 13.46 47.80 13.6250.87 14.11

93.08 10.94 26.81 24.75 25.5273.7967.45 73.77วรรณคดรและวรรณกรรม  100.00 74.28 24.77 72.48 26.1277.69 23.76

วตนทรท 26/03/2020 08:47:07



หนนา 2/4

รหหสโรงเรรยน ชชชอโรงเรรยน

สหงกหดจหงหวหด เชรยงราย

ทรชตหตงโรงเรรยน    ในเมชองขนาดโรงเรรยน    กลาง

สสานหกงานคณะกรรมการการศศกษาขหตนพชตนฐาน

1057012007 ววทยาศาสตรรจจฬาภรณราชววทยาลหย เชรยงราย

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดหบชาตวขหตนพชตนฐาน (O-NET)
ชหตนมหธยมศศกษาปร ทรช 3  ปร การศศกษา 2562

ฉบหบทรช 5 - คคาสถวตวแยกตามสาระการเรรยนรรรสสาหรหบโรงเรรยน

ภาค เหนชอ

ววชา : ภาษาอหงกฤษ (93)

(Mode)
ฐานนวยม

(Median)
มหธยฐาน

(Min.)
คะแนนตสชาสจด

(Max.)
คะแนนสรงสจด

มาตรฐาน (S.D.)
สควนเบรชยงเบน

(Mean)
คะแนนเฉลรชยจสานวนผรรเขราสอบระดหบ

โรงเรรยน  95 74.0063.83 13.00 92.00 30.00 64.00

ขนาดโรงเรรยน  196,819 28.0029.30 9.35 98.00 0.00 28.00

ทรทตตตงโรงเรรยน  3,514 30.0039.94 17.51 98.00 6.00 34.00

จตงหวตด  11,700 28.0033.55 13.38 98.00 6.00 30.00

สตงกตด  486,681 28.0032.98 13.17 100.00 0.00 30.00

ภาค  57,061 28.0033.99 13.85 100.00 4.00 30.00

ประเทศ  665,310 28.0033.25 13.69 100.00 0.00 30.00

คคาสถวตวจสาแนกตามระดหบ

โรงเรรยน
คะแนน

เตตม
สาระ จหงหวหด สหงกหด ประเทศ

S.D.S.D.S.D.S.D.Mean Mean Mean MeanMean MeanS.D. S.D.

ขนาด
โรงเรรยน ภาคทรชตหตง

โรงเรรยน

Mean S.D.

65.55 13.63 9.90 14.02 13.8334.0529.64 33.48ภาษาเพพทอการสพทอสาร  100.00 34.53 14.53 33.75 14.3540.61 18.18

51.23 20.84 18.14 19.30 19.2729.8926.84 29.32ภาษาและวตฒนธรรม  100.00 30.04 19.53 29.55 19.5034.99 21.31

วตนทรท 26/03/2020 08:47:07



หนนา 3/4

รหหสโรงเรรยน ชชชอโรงเรรยน

สหงกหดจหงหวหด เชรยงราย

ทรชตหตงโรงเรรยน    ในเมชองขนาดโรงเรรยน    กลาง

สสานหกงานคณะกรรมการการศศกษาขหตนพชตนฐาน

1057012007 ววทยาศาสตรรจจฬาภรณราชววทยาลหย เชรยงราย

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดหบชาตวขหตนพชตนฐาน (O-NET)
ชหตนมหธยมศศกษาปร ทรช 3  ปร การศศกษา 2562

ฉบหบทรช 5 - คคาสถวตวแยกตามสาระการเรรยนรรรสสาหรหบโรงเรรยน

ภาค เหนชอ

ววชา : คณวตศาสตรร  (94)

(Mode)
ฐานนวยม

(Median)
มหธยฐาน

(Min.)
คะแนนตสชาสจด

(Max.)
คะแนนสรงสจด

มาตรฐาน (S.D.)
สควนเบรชยงเบน

(Mean)
คะแนนเฉลรชยจสานวนผรรเขราสอบระดหบ

โรงเรรยน  95 *84.0078.19 14.19 100.00 36.00 80.00

ขนาดโรงเรรยน  196,931 20.0022.89 11.66 100.00 0.00 20.00

ทรทตตตงโรงเรรยน  3,515 24.0034.48 21.09 100.00 0.00 28.00

จตงหวตด  11,704 20.0027.81 16.09 100.00 0.00 24.00

สตงกตด  486,823 20.0026.98 15.94 100.00 0.00 24.00

ภาค  57,047 20.0028.08 16.19 100.00 0.00 24.00

ประเทศ  665,495 20.0026.73 15.87 100.00 0.00 24.00

* : มรคคาฐานนนยมมากกวคา 1 คคา

คคาสถวตวจสาแนกตามระดหบ

โรงเรรยน
คะแนน

เตตม
สาระ จหงหวหด สหงกหด ประเทศ

S.D.S.D.S.D.S.D.Mean Mean Mean MeanMean MeanS.D. S.D.

ขนาด
โรงเรรยน ภาคทรชตหตง

โรงเรรยน

Mean S.D.

81.58 19.42 18.85 22.30 21.9429.2424.80 28.41บดรณาการ  100.00 29.33 22.39 28.22 21.8435.71 26.59

73.68 26.88 21.85 25.19 25.0922.5017.32 21.97จจานวนและการดจาเนนนการ  100.00 22.52 25.12 21.77 25.0830.01 29.11

62.11 48.51 32.94 35.43 35.0514.7212.38 14.35การวตด  100.00 14.86 35.57 14.39 35.1019.32 39.48

82.37 22.03 20.63 23.38 23.4528.9222.62 27.34เรขาคณนต  100.00 29.52 23.68 26.93 23.4336.51 26.85

74.21 17.40 18.94 21.01 20.9932.5228.16 31.71พรชคณนต  100.00 32.82 21.01 31.43 20.9437.71 23.89

81.47 21.37 20.36 24.80 24.8425.3619.94 24.85การวนเคราะหหขนอมดลและความนคา

จะเปป น

 100.00 25.71 25.26 24.60 24.7133.19 29.51

วตนทรท 26/03/2020 08:47:07



หนนา 4/4

รหหสโรงเรรยน ชชชอโรงเรรยน

สหงกหดจหงหวหด เชรยงราย

ทรชตหตงโรงเรรยน    ในเมชองขนาดโรงเรรยน    กลาง

สสานหกงานคณะกรรมการการศศกษาขหตนพชตนฐาน

1057012007 ววทยาศาสตรรจจฬาภรณราชววทยาลหย เชรยงราย

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดหบชาตวขหตนพชตนฐาน (O-NET)
ชหตนมหธยมศศกษาปร ทรช 3  ปร การศศกษา 2562

ฉบหบทรช 5 - คคาสถวตวแยกตามสาระการเรรยนรรรสสาหรหบโรงเรรยน

ภาค เหนชอ

ววชา : ววทยาศาสตรร  (95)

(Mode)
ฐานนวยม

(Median)
มหธยฐาน

(Min.)
คะแนนตสชาสจด

(Max.)
คะแนนสรงสจด

มาตรฐาน (S.D.)
สควนเบรชยงเบน

(Mean)
คะแนนเฉลรชยจสานวนผรรเขราสอบระดหบ

โรงเรรยน  95 *43.5046.73 10.15 86.00 23.50 45.50

ขนาดโรงเรรยน  196,814 27.0028.77 7.49 93.00 0.00 28.50

ทรทตตตงโรงเรรยน  3,514 31.0032.99 10.22 86.00 6.50 31.50

จตงหวตด  11,702 27.0030.57 8.51 86.00 6.50 29.50

สตงกตด  486,594 27.0030.22 8.63 100.00 0.00 29.50

ภาค  57,057 27.0030.71 8.65 96.00 6.50 30.00

ประเทศ  665,230 27.0030.07 8.62 100.00 0.00 29.00

* : มรคคาฐานนนยมมากกวคา 1 คคา

คคาสถวตวจสาแนกตามระดหบ

โรงเรรยน
คะแนน

เตตม
สาระ จหงหวหด สหงกหด ประเทศ

S.D.S.D.S.D.S.D.Mean Mean Mean MeanMean MeanS.D. S.D.

ขนาด
โรงเรรยน ภาคทรชตหตง

โรงเรรยน

Mean S.D.

74.21 29.79 28.65 29.88 30.1228.8224.42 28.36บดรณาการ  100.00 29.16 29.95 28.07 30.0934.32 31.72

53.48 17.02 14.88 15.53 15.6233.8231.14 33.08สนทงมรชรวนตกตบกระบวนการดจารง

ชรวนต

 100.00 33.85 15.65 32.87 15.6136.62 16.73

87.37 24.03 34.32 36.34 36.2445.4836.90 43.64ชรวนตกตบสนทงแวดลนอม  100.00 46.00 36.57 42.96 36.2954.64 37.21

35.96 15.51 14.04 14.49 14.4825.9625.61 26.02สารและสมบตตนของสาร  100.00 25.87 14.53 26.03 14.4927.77 15.38

36.84 20.99 19.03 19.37 19.3424.5223.76 24.44แรงและการเคลพทอนทรท  100.00 24.46 19.23 24.46 19.3526.20 19.95

47.23 17.48 15.75 16.32 16.3032.9831.10 32.68พลตงงาน  100.00 33.30 16.36 32.51 16.3135.55 17.17

45.05 24.45 20.50 20.77 20.7433.6532.42 33.30กระบวนการเปลรทยนแปลงของ

โลก

 100.00 34.11 20.74 33.02 20.7134.17 21.44

36.14 25.72 22.98 23.52 23.4825.3425.00 25.40ดาราศาสตรหและอวกาศ  100.00 25.59 23.55 25.36 23.4526.52 24.49

วตนทรท 26/03/2020 08:47:07



หนนา 1/5

รหหสโรงเรรยน ชชชอโรงเรรยน

สหงกหดจหงหวหด เชรยงราย

ทรชตหตงโรงเรรยน    ในเมชองขนาดโรงเรรยน    กลาง

สสานหกงานคณะกรรมการการศศกษาขหตนพชตนฐาน

1057012007 ววทยาศาสตรรจจฬาภรณราชววทยาลหย เชรยงราย

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดหบชาตวขหตนพชตนฐาน (O-NET)
ชหตนมหธยมศศกษาปร ทรช 6  ปร การศศกษา 2562

ฉบหบทรช 5 - คคาสถวตวแยกตามสาระการเรรยนรรรสสาหรหบโรงเรรยน

ภาค เหนชอ

ววชา : ภาษาไทย (01)

(Mode)
ฐานนวยม

(Median)
มหธยฐาน

(Min.)
คะแนนตสชาสจด

(Max.)
คะแนนสรงสจด

มาตรฐาน (S.D.)
สควนเบรชยงเบน

(Mean)
คะแนนเฉลรชยจสานวนผรรเขราสอบระดหบ

โรงเรรยน  141 *61.5061.87 10.14 82.00 27.00 62.50

ขนาดโรงเรรยน  81,163 31.0036.75 12.74 90.50 0.50 35.00

ทรทตตตงโรงเรรยน  2,627 41.0047.14 14.83 88.00 9.50 47.00

จตงหวตด  6,547 37.5041.96 13.97 88.00 2.50 41.00

สตงกตด  279,766 39.0043.02 14.51 94.50 0.50 42.00

ภาค  33,299 36.5043.14 14.65 91.50 1.00 42.00

ประเทศ  362,944 39.0042.21 14.76 94.50 0.00 41.00

* : มรคคาฐานนนยมมากกวคา 1 คคา

คคาสถวตวจสาแนกตามระดหบ

โรงเรรยน
คะแนน

เตตม
สาระ จหงหวหด สหงกหด ประเทศ

S.D.S.D.S.D.S.D.Mean Mean Mean MeanMean MeanS.D. S.D.

ขนาด
โรงเรรยน ภาคทรชตหตง

โรงเรรยน

Mean S.D.

61.99 12.69 16.10 17.16 17.3643.9537.93 44.43การอคาน  100.00 44.66 17.47 43.65 17.6149.25 17.62

64.04 12.98 16.34 17.20 17.5844.7839.83 45.82การเขรยน  100.00 46.42 17.80 45.10 17.8550.03 17.83

75.77 19.90 24.98 25.03 25.3867.1659.92 67.54การฟตง การดด และการพดด  100.00 67.49 24.82 66.33 25.6071.06 23.70

56.42 13.71 12.80 14.35 15.1333.3029.17 34.65หลตกการใชนภาษาไทย  100.00 34.87 15.50 34.03 15.2338.20 15.95

66.38 16.58 18.30 19.22 20.0244.3939.53 46.64วรรณคดรและวรรณกรรม  100.00 45.79 19.86 45.41 20.1849.91 19.88
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หนนา 2/5

รหหสโรงเรรยน ชชชอโรงเรรยน

สหงกหดจหงหวหด เชรยงราย

ทรชตหตงโรงเรรยน    ในเมชองขนาดโรงเรรยน    กลาง

สสานหกงานคณะกรรมการการศศกษาขหตนพชตนฐาน

1057012007 ววทยาศาสตรรจจฬาภรณราชววทยาลหย เชรยงราย

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดหบชาตวขหตนพชตนฐาน (O-NET)
ชหตนมหธยมศศกษาปร ทรช 6  ปร การศศกษา 2562

ฉบหบทรช 5 - คคาสถวตวแยกตามสาระการเรรยนรรรสสาหรหบโรงเรรยน

ภาค เหนชอ

ววชา : สหงคมศศกษา ศาสนาและวหฒนธรรม (02)

(Mode)
ฐานนวยม

(Median)
มหธยฐาน

(Min.)
คะแนนตสชาสจด

(Max.)
คะแนนสรงสจด

มาตรฐาน (S.D.)
สควนเบรชยงเบน

(Mean)
คะแนนเฉลรชยจสานวนผรรเขราสอบระดหบ

โรงเรรยน  141 47.0046.78 7.12 69.00 28.00 46.00

ขนาดโรงเรรยน  81,267 31.0032.81 7.80 78.00 1.00 32.00

ทรทตตตงโรงเรรยน  2,628 39.0038.50 8.60 71.00 14.00 39.00

จตงหวตด  6,548 35.0035.75 8.13 71.00 10.00 35.00

สตงกตด  280,198 34.0036.10 8.64 84.00 1.00 36.00

ภาค  33,292 35.0036.62 8.58 78.00 1.00 36.00

ประเทศ  363,601 34.0035.70 8.78 84.00 0.00 35.00

คคาสถวตวจสาแนกตามระดหบ

โรงเรรยน
คะแนน

เตตม
สาระ จหงหวหด สหงกหด ประเทศ

S.D.S.D.S.D.S.D.Mean Mean Mean MeanMean MeanS.D. S.D.

ขนาด
โรงเรรยน ภาคทรชตหตง

โรงเรรยน

Mean S.D.

47.45 11.56 11.48 11.45 11.9837.5434.68 37.88ศาสนา ศรลธรรม จรนยธรรม  100.00 38.24 11.76 37.57 12.0639.67 11.60

53.65 10.12 12.98 13.40 13.7341.3336.59 41.46หนนาทรทพลเมมอง วตฒนธรรม และ

การดดาเนนนชรวนตในสตงคม

 100.00 42.07 13.71 40.85 13.9145.20 13.49

42.94 13.34 11.33 12.39 12.5131.2928.48 31.99เศรษฐศาสตรร  100.00 32.40 12.88 31.64 12.5834.50 13.49

33.97 10.88 10.08 10.27 10.3627.5126.79 28.33ประวตตนศาสตรร  100.00 28.09 10.34 28.16 10.3828.83 10.39

55.89 11.19 12.27 12.64 12.9041.0637.52 40.84ภดมนศาสตรร  100.00 42.31 12.75 40.28 13.0444.32 13.05
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หนนา 3/5

รหหสโรงเรรยน ชชชอโรงเรรยน

สหงกหดจหงหวหด เชรยงราย

ทรชตหตงโรงเรรยน    ในเมชองขนาดโรงเรรยน    กลาง

สสานหกงานคณะกรรมการการศศกษาขหตนพชตนฐาน

1057012007 ววทยาศาสตรรจจฬาภรณราชววทยาลหย เชรยงราย

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดหบชาตวขหตนพชตนฐาน (O-NET)
ชหตนมหธยมศศกษาปร ทรช 6  ปร การศศกษา 2562

ฉบหบทรช 5 - คคาสถวตวแยกตามสาระการเรรยนรรรสสาหรหบโรงเรรยน

ภาค เหนชอ

ววชา : ภาษาอหงกฤษ (03)

(Mode)
ฐานนวยม

(Median)
มหธยฐาน

(Min.)
คะแนนตสชาสจด

(Max.)
คะแนนสรงสจด

มาตรฐาน (S.D.)
สควนเบรชยงเบน

(Mean)
คะแนนเฉลรชยจสานวนผรรเขราสอบระดหบ

โรงเรรยน  141 35.0047.17 13.80 85.00 22.50 45.00

ขนาดโรงเรรยน  81,290 21.2524.07 9.16 100.00 2.50 22.50

ทรทตตตงโรงเรรยน  2,631 22.5035.29 15.56 93.75 7.50 31.25

จตงหวตด  6,552 22.5029.16 12.76 93.75 7.50 25.00

สตงกตด  280,308 22.5028.97 13.51 98.75 1.25 25.00

ภาค  33,301 22.5029.77 13.85 98.75 6.25 25.00

ประเทศ  363,678 22.5029.20 14.07 100.00 0.00 25.00

คคาสถวตวจสาแนกตามระดหบ

โรงเรรยน
คะแนน

เตตม
สาระ จหงหวหด สหงกหด ประเทศ

S.D.S.D.S.D.S.D.Mean Mean Mean MeanMean MeanS.D. S.D.

ขนาด
โรงเรรยน ภาคทรชตหตง

โรงเรรยน

Mean S.D.

47.48 12.89 9.89 13.08 13.7029.5924.27 29.24ภาษาเพมทอการสมทอสาร  100.00 30.15 13.98 29.40 14.2135.42 15.60

45.72 19.73 13.47 16.46 17.0228.2723.60 28.16ภาษาและวตฒนธรรม  100.00 28.82 17.49 28.55 17.5334.37 19.33

49.90 19.81 14.86 18.10 18.8529.6824.16 29.43ภาษากตบความสตมพตนธรกตบกลลคม

สาระการเรรยนรด นอมทน

 100.00 30.38 19.09 29.62 19.2536.64 20.55

45.20 17.69 14.68 17.09 17.8228.1923.85 28.56ภาษากตบความสตมพตนธรกตบชลมชน

และโลก

 100.00 28.97 18.06 28.86 18.2934.66 19.46
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หนนา 4/5

รหหสโรงเรรยน ชชชอโรงเรรยน

สหงกหดจหงหวหด เชรยงราย

ทรชตหตงโรงเรรยน    ในเมชองขนาดโรงเรรยน    กลาง

สสานหกงานคณะกรรมการการศศกษาขหตนพชตนฐาน

1057012007 ววทยาศาสตรรจจฬาภรณราชววทยาลหย เชรยงราย

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดหบชาตวขหตนพชตนฐาน (O-NET)
ชหตนมหธยมศศกษาปร ทรช 6  ปร การศศกษา 2562

ฉบหบทรช 5 - คคาสถวตวแยกตามสาระการเรรยนรรรสสาหรหบโรงเรรยน

ภาค เหนชอ

ววชา : คณวตศาสตรร  (04)

(Mode)
ฐานนวยม

(Median)
มหธยฐาน

(Min.)
คะแนนตสชาสจด

(Max.)
คะแนนสรงสจด

มาตรฐาน (S.D.)
สควนเบรชยงเบน

(Mean)
คะแนนเฉลรชยจสานวนผรรเขราสอบระดหบ

โรงเรรยน  141 37.5054.04 20.44 100.00 12.50 52.50

ขนาดโรงเรรยน  81,294 15.0019.70 12.77 100.00 0.00 17.50

ทรทตตตงโรงเรรยน  2,631 17.5033.85 21.86 100.00 2.50 27.50

จตงหวตด  6,552 17.5025.87 17.41 100.00 0.00 20.00

สตงกตด  280,358 17.5025.62 17.79 100.00 0.00 20.00

ภาค  33,304 17.5026.61 18.08 100.00 0.00 20.00

ประเทศ  363,752 17.5025.41 18.01 100.00 0.00 20.00

คคาสถวตวจสาแนกตามระดหบ

โรงเรรยน
คะแนน

เตตม
สาระ จหงหวหด สหงกหด ประเทศ

S.D.S.D.S.D.S.D.Mean Mean Mean MeanMean MeanS.D. S.D.

ขนาด
โรงเรรยน ภาคทรชตหตง

โรงเรรยน

Mean S.D.

64.72 32.90 22.99 28.02 28.2226.9520.54 27.26บดรณาการ  100.00 28.29 28.90 27.10 28.2836.36 33.06

51.21 27.09 19.37 22.56 23.0924.7319.64 24.81จดานวนและการดดาเนนนการ  100.00 25.68 23.30 24.65 23.2331.81 26.40

67.61 35.05 25.25 31.13 30.5426.1118.38 25.10การวตด  100.00 27.19 31.83 25.03 30.6435.72 35.93

51.86 21.76 14.75 18.68 19.1326.5719.93 26.19พรชคณนต  100.00 27.33 19.26 25.93 19.3834.76 22.42

51.13 23.83 15.64 19.42 19.7424.8619.43 24.63การวนเคราะหรขนอมดลและความนคา

จะเปป น

 100.00 25.16 19.89 24.44 19.8031.95 23.39
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หนนา 5/5

รหหสโรงเรรยน ชชชอโรงเรรยน

สหงกหดจหงหวหด เชรยงราย

ทรชตหตงโรงเรรยน    ในเมชองขนาดโรงเรรยน    กลาง

สสานหกงานคณะกรรมการการศศกษาขหตนพชตนฐาน

1057012007 ววทยาศาสตรรจจฬาภรณราชววทยาลหย เชรยงราย

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดหบชาตวขหตนพชตนฐาน (O-NET)
ชหตนมหธยมศศกษาปร ทรช 6  ปร การศศกษา 2562

ฉบหบทรช 5 - คคาสถวตวแยกตามสาระการเรรยนรรรสสาหรหบโรงเรรยน

ภาค เหนชอ

ววชา : ววทยาศาสตรร  (05)

(Mode)
ฐานนวยม

(Median)
มหธยฐาน

(Min.)
คะแนนตสชาสจด

(Max.)
คะแนนสรงสจด

มาตรฐาน (S.D.)
สควนเบรชยงเบน

(Mean)
คะแนนเฉลรชยจสานวนผรรเขราสอบระดหบ

โรงเรรยน  141 29.5043.50 14.78 93.50 17.00 41.50

ขนาดโรงเรรยน  81,183 25.5026.56 9.40 100.00 0.00 25.50

ทรทตตตงโรงเรรยน  2,632 29.5032.97 13.38 93.50 6.00 30.00

จตงหวตด  6,553 27.5029.44 10.91 93.50 2.00 27.50

สตงกตด  279,904 25.5029.40 11.34 100.00 0.00 27.50

ภาค  33,318 27.5030.23 11.83 98.00 2.00 28.00

ประเทศ  363,095 25.5029.20 11.47 100.00 0.00 27.00

คคาสถวตวจสาแนกตามระดหบ

โรงเรรยน
คะแนน

เตตม
สาระ จหงหวหด สหงกหด ประเทศ

S.D.S.D.S.D.S.D.Mean Mean Mean MeanMean MeanS.D. S.D.

ขนาด
โรงเรรยน ภาคทรชตหตง

โรงเรรยน

Mean S.D.

82.98 37.58 49.19 49.91 49.9752.9241.03 51.77บดรณาการ  100.00 53.53 49.88 50.54 50.0064.17 47.95

56.60 21.13 17.20 18.41 18.6837.5832.69 36.91สนทงมรชรวนตกตบกระบวนการดดารง

ชรวนต

 100.00 38.58 19.20 36.50 18.8242.11 20.15

61.47 30.05 27.30 29.40 29.6830.4724.76 30.35ชรวนตกตบสนทงแวดลนอม  100.00 31.16 30.07 29.79 29.5235.74 31.11

36.75 18.71 14.30 15.35 15.5729.0627.16 29.01สารและสมบตตนของสาร  100.00 29.72 15.86 28.87 15.6531.55 17.36

32.40 19.76 15.22 15.67 16.4522.9622.20 23.56แรงและการเคลมทอนทรท  100.00 23.93 16.77 23.59 16.5825.47 17.70

35.16 19.81 16.32 17.12 17.5822.9421.05 23.23พลตงงาน  100.00 23.57 17.72 23.15 17.6425.94 18.86

32.62 25.87 23.08 23.69 23.8321.5920.20 21.80กระบวนการเปลรทยนแปลงของ

โลก

 100.00 22.32 24.05 21.78 23.8824.54 24.83

57.75 33.51 29.04 30.91 30.9836.0431.80 35.76ดาราศาสตรรและอวกาศ  100.00 36.80 31.25 35.58 30.9040.94 32.30
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-รองชนะเลิศ รางวัล OBEC Awards สพม.๓๖ 
-เกียรติบัตรรางวัลรองผู้อ านวยการสถานศึกษา
ดีเด่น กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตริม
กก สพม.36 
 

ข้อมูลส่วนตัว 

รายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) 
  ภาคเรียนที่ ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

นายสุพจน์  ทาวงศ์ ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ  
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน  
วิทยฐานะ รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ผลงานและรางวัลทีไ่ด้รับ 

ผลงานและรางวัลของโรงเรียน 

การพัฒนาตนเอง 
๑. สมัครเรียนหลักสูตรนิตศิาสตรบณัฑิต 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
๒. ส าเร็จการอบรมหลักสตูร ครูกับการจัดการเรียนรู้เพศ

วิถีศึกษา : การสอนเพศวิถีศึกษา ผ่านระบบ E-
Learning 

๓. สอบผ่านหลักสูตรส าหรับข้าราชการ สุจริตไทย ผ่าน
ระบบ E-Learning 

๔. ผ่านการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบตัิการแคลคูลัสสู่
ห้องเรียน 

๕. ร่วมประชุมสัมมนา เร่ือง การพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษาฯ ส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ 

๖. ประชุมวิชาการ:การจัดการเรียนการสอนดา้น
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนใน
โรงเรียนเครือข่าย 
 
 

-รางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน 1 โรงเรียน 
1 นวัตกรรม ระดับประเทศ ของคุรุสภา 
กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2562 
-เกียรติบัตรรางวัลรองผู้อ านวยการสถานศึกษา
ดีเด่น กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตริม
กก สพม.36 
-รางวัลสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการ
บริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เพื่อการประเมินคุณภาพ(IQA) ระดับยอดเยี่ยม 
ประจ าปี 2562 
-รางวัลบัณณาสสมโภช ครั้งที่ 2(ระยะที่ 3)
ผลงานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดีเด่น 
ประจ าปี 2562 
 
 
 



งานโรงเรียน

วิถพึทุธ

รางวลัชนะเลิศเหรียญทองระดบัประเทศ รองผูอ้ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม 

ดา้นการบริหารจดัการ โรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดเล็ก พ.ศ.2562

รางวลัชนะเลศิเหรียญทอง(OBEC AWARDS))

โล่รางวลัสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจดัการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการ

ประเมินคุณภาพ ระดบัยอดเยี่ยม ประจ าปี 2562

รางวลั IQA ระดบัยอดเย่ียม

เกยีรติบตัรรางวลัรองผูอ้ านวยการสถานศึกษาดีเด่น ดา้นวชิาการ กลุ่มโรงเรียนมธัยมศึกษา สห

วทิยาเขตริมกก สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 36

รางวลัรองผูอ้ านวยการดีเด่นดา้นวิชาการ

รางวลัเกยีรติบตัร ระดบัเหรียญเงนิ 1 โรงเรียน 1 นวตักรรม ระดบัประเทศ ของคุรุสภา

กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2562

รางวลัเหรียญเงนิ 1 โรงเรียน 1 นวตักรรม

รางวลับณัณาสสมโภช(Princess Jubilee AWARD) ผลงานดา้นคณิตศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร์

ดีเด่น ประจ าปี 2562

รางวลับณัณาสสมโภช คร ัง้ที่ 2(ระยะที่ 3)

กลุม่

บริหารงาน

วิชาการ

งานประกนั

คุณภาพ

การศึกษา

งานโรงเรียน
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งานวิเทศ

สมัพนัธ์

กจิกรรม

พฒันา
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งานบริการ

วชิาการ

โครงการสง่เสรมิความเป็นเลิศ

ส าหรบันักเรยีนเครอืข่ายฯ

โครงการ @School @Home



Self-Assessment Report : SAR

ประวัติ

นางสาวผุสดี  สมณา
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียน

กลุ่มงานอ านวยการ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ

ราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม.36

ประสบการณ์

รับราชการ เมื่อวันที่ 
26 ธ.ค. 25๓๗
ย้ายมา เมื่อวันที่
31 พ.ค. 25๕๙
รวมอายุราชการ

2๖ ปี

รางวัลที่ได้รับ

ผู้บริหารดเีด่น ปี 2562
สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียน
มัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

(ส.ร.ม.)
-รางวัล OBEC QA 
-โรงเรียนพระราชทาน ปี ๒๕๖๑

การอบรม/สัมมนา

เป็นวิทยากรอบรมเชิง
ปฏิบัติการเฉพาะทาง
ในโครงการโรงเรียน
เครือข่ายร่วมพัฒนา
คุณภาพ ปีการศึกษา

๒๕๖๑

ปกีารศกึษา 2562



Self-Assessment Report : SAR

ประวัติ

นายจีรศักดิ์  จันต๊ะ
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารงบประมาณ
โรงเรียนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณ

ราชวิทยาลัย เชียงราย
สพม.36

ประสบการณ์

รับราชการ เมื่อวันท่ี 
15 พ.ค. 2541
ย้ายมา เมื่อวันท่ี
12 ก.ค. 2562
รวมอายุราชการ

22 ปี

รางวัลที่ได้รับ

ผู้บริหารดีเด่น ปี 2562
สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียน
มัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

(ส.ร.ม.)

การอบรม/สัมมนา

การอบรมพัฒนาเพื่อ
แต่งตั้งเป็น

ผู้อ านวยการโรงเรียน
ประจ าปีการศึกษา 

2562

ปกีารศกึษา 2562



นายธวัฒน์  ก้างออนตา 
ต าแหน่ง ครู คศ.3  วิทยาศาสตร ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

แผน 

• วิชาเร่ิมต้นกับโครงงาน ว20202 
• สื่อ/นวัตกรรม แบบฝึกการเขียนเค้าโครง

โครงงาน 

วิจัย 

• การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ ด้วย
กิจกรรมการศึกษาปัญหาพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

การ
ประเมินผล 

• ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีถึงดีมาก 100% 

• ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้ 

      รายงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่  ปีการศึกษา 2562 
(Self Assessment Report) 

 

Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai  by Thawat  Kangonta 

38% 

6% 
10% 

2% 
2% 

24% 

18% 

งานสอน ว30264,ว30287 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

โฮมรูม 

ทักษะชีวิต  

ประชุม  

งานพิเศษ โครงการโอลิมปิกวิชาการ,
โครงการค่ายหัวแหลม,โครงการ TCASter 
อื่นๆ 

ภาระงาน/สัปดาห์ 

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

การพัฒนาตนเอง 
  การเรียนการสอน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชากระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ (ว20202) 

การจัดกิจกรรมชุมนุม กระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ การตรวจสอบ

คุณภาพน้ าจากสัตว์เล็กน้ าจิด 

การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและคัดเลือกข้อสอบ 

การจัดกิจกรรมการเรียนสอน 
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 



นายอุดร  ฮ่องลึก 
ต าแหนง่ ครู  วิทยฐานะครชู านาญการพเิศษ 

กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
โรงเรยีนวทิยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวทิยาลยั เชียงราย 

 
 

  - แผนการจัดการเรียนรู้ 
    รายวิชาวิทยาศาสตร์๒ 
  - ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

   วิจัยในชั้นเรียน 

  - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  - ความพึงพอใจของนักเรียน 
    ต่อจัดการการเรียนรู้ 

รายวิชาที่สอน 

รวม 24 คาบ 

• วิทยาศาสตร์1  ระดับชั้น ม.1 
• โครงงาน  ระดับช้ัน ม.2 และ ม.5  
• ชุมนุม นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว/์เครื่องร่อน  
• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-เนตนารี  ม.๓ 

งานพิเศษ 

• งานพัสดุ  กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ 
• หัวหน้าระดับช้ัน ม.2 
• งานประชาสัมพันธ์ (ส่งข่าวสารข้อมูลกับภายนอก) 

การพฒันาตนเอง 
1/2562 
- การใช้สื่อ Intergrating Digital Tools for Learning 
- อบรมมาตรฐานการเรียนรู้ห้องวิทย์ฯ 
- เข้ารอบ 100 โครงงาน การแข่งขัน KidBright : Coding at  
  School for Teacher "KruKid Contest” 
2/2562 
- ครูที่ปรึกษานักเรียนดีเด่นที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเชียงราย 
- Kaohsiung International Invention & Design Expo 
  (KIDE 2019) ณ นครเกาสง ไต้หวัน 

  เกียรติบัตรต่างๆ 

การพฒันาผูเ้รยีน 
- จัดการเรียนรู้ที่ส่งผลให้ O-Net ชั้น ม.3 สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 3 
- รางวัลเหรียญทอง และเหรียญเงิน การแข่งขัน Kaohsiung International  
  Invention & Design Expo  (KIDE 2019) ณ นครเกาสง ไต้หวัน 
- เหรียญทอง ชนะเลิศ  เครื่องบินพลังยาง 3D และโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น,   
  เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1  เครื่องบินพลังยางบนินาน  สพม.36 
- รางวัลเหรียญทอง โครงงานสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น และรางวัลเหรียญเงิน เครื่องบิน 
  พลังยาง 3D ระดับประเทศ 

เกียรติบัตรพัฒนา นร. 



รายงานผลการปฏบิัติงานภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
(Self Assessment Report)

นางคุณากร จิตตางกูร
ครูช านาญการพิเศษ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รายวิชาความคิดสร้างสรรคแ์ละ
นวัตกรรม 1

รายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ทักษะชีวิตกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ประชุมกลุ่มสาระ
ประชุมวิชาการ

กิจกรรม
สาธารณประโยชน์

งานพัฒนาศักยภาพ
นักเรียน

PLC

ภาระงาน/สัปดาห์

0

10

20

30

40

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส.

ผลสัมฤทธิ์รายวิชาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม1

การพัฒนาตนเอง

วิทยากรหลักการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษา
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและจัดท าแบบทดสอบเพ่ือประเมินศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถ
พิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีศักยภาพสูง 

ผลงานวิชาการ  

งานวิจัยชั้นเรียนเรื่อง “การใช้กิจกรรม Problem Based learning; PBL 
ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม” 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนมีส่วน
ท าให้โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษรางวัลพระราชทาน ประจ าปี 2562
ผลการจัดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ท าให้โรงเรียนได้รับ
รางวัลบัณณาสสมโภช ระยะที่ 4 ในระดับดีเด่น 
เป็นที่ปรึกษาโครงงานที่เข้าร่วมน าเสนอในการประกวดโครงงานของ
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 (The 22th Young Scientist Competition: YSC 2020)
กิจกรรมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ท าให้นักเรียนสามารถพัฒนาแบบจ าลองอย่างง่ายของชิ้นงาน
นวัตกรรม และจัดแสดงในงาน INNOVATION FAIR 2020 รวม 50 ผลงาน



นายจิรวัฒน์ วโรภาษ 
ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย สาขาชีววิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ปฏิบัติงานหลักด้านการสอน ในรายวิชา ว30241 ว30243 และ ว30285 
โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละดังนี้

รายงานผลการปฏบิตังิาน                                       
ภาคเรยีนที ่2  ปกีารศึกษา 2562 

(Self Assessment Report: 2019)

SAR2019                                                                                                                                                                        BIOLOGY

Research and 
Innovation 

การพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตร์ เรื่อง หมู่

เลือดและการให้เลือด ผ่านการจัดการเรียนรู้ 

แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 

Blood Testing 
Model 

ชุดจำลองการตกตะกอนของหมู่เลือด 

เพื่อลดความเสี่ยงในการทำการทดลอง

ด้วยเลือดมนุษย์ ส่งผลให้เกิดการ 

พัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตร์ได้ 

Active Learning 
แผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน

เป็นศูนย์กลางและเน้นการสืบเสาะ

หาความรู้ เพื่อให้นักเรียนเกิดความ

ตระหนักและเกิดการรู้วิทยาศาสตร์      

(Scientific literacy)

ติดตามนิเทศการจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์

สำหรับโรงเรียน          
เครือข่ายขยายผล 

1
ประชุมปฏิบัติการตรวจ
ข้อสอบและประมวลผล
คะแนนการสอบคัดเลือก
นักเรียนเข้าศึกษาต่อ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

2
นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ตอบปัญหาชีววิทยาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  
รอบชิงชนะเลิศ 

3

PRINCESS CHULABHORN SCIENCE HIGH SCHOOL CHIANG RAI (PCSHSCR)                                                                                                            SAR2019

งานที่ปฏิบัติตามคำ
สั่ง

 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์

พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ



1.เกียรติบัตร ครูที่ปรึกษาดีเด่นสร้างช่ือเสียงให้กับจังหวัดเชียงราย ในการน าเสนอ
สิ่งประดิษฐ์ในเวที 2019 Kaohsiung International Invention & Design Expo 
ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน
2. เกียรติบัตร บุคลากรที่มีผลงาน “ดีเด่น” ด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนระดับสหวิทยาเขตริมกก เนื่องในวันครูปี 2563
3. เกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.1–ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งท่ี 69 ระดับชาติ
4. เกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดบัเหรียญทอง (Gold Medal) การ
ประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งาน 2019 Kaohsiung International Invention 
& Design Expo ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน
5. เกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดบัเหรียญเงิน (Silver Medal) การ
ประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งาน 2019 Kaohsiung International Invention 
& Design Expo ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน

- ข้อมูลส่วนตัว-

รายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR)
ปีการศึกษา 2562

นายนวมินทร์ วงค์ไชย ครูช านาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม.36

ภาคเรียนที่ 1/62 (19 คาบ/สัปดาห์)
1.สมบัติกายภาพของสาร อุณหพลศาสตร์และคลื่นกล 
ม.5 จ านวน 18 คาบ/สัปดาห์
2.โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.5 จ านวน 1 คาบ/สัปดาห์
ภาคเรียนที่ 2/62 (17 คาบ/สัปดาห์)
1.ไฟฟ้าและแม่เหล็ก ม.5 จ านวน 12 คาบ/สัปดาห์
2.นิวเคลียร์ในชีวิตประจ าวัน ม.5 จ านวน 2 คาบ/สัปดาห์
3.นิวเคลียร์ในชีวิตประจ าวัน ม.6 จ านวน 2 คาบ/สัปดาห์
4.โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.5 จ านวน 1 คาบ/สัปดาห์

ผลงานและรางวัลที่ได้รับ 

- งานวิจัย -
การศึกษาพฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ของ
ครูฟิสิกส์ ในการรับรู้ของนักเรียนท่ีเรียนรายวิชา 
ว30203 ไฟฟ้าแม่เหล็ก สาขาวิชาฟิสิกส์ ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2562

- การพัฒนาตนเอง-

- รายวิชาที่สอน-

- งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย-
1.งานหัวหน้าระดับช้ัน ม.5 สังกัดฝ่ายบริหาร
กิจการนักเรียน
2.งานทะเบียน สังกัดฝ่ายบริหารวิชาการ 
3.งานโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม(Fablab) 
สังกัดฝ่ายบริหารวิชาการ

ช่ือ นวมินทร์  วงค์ไชย
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบ์ัณฑิต วิชาเอก ฟิสิกส์ 
ปริญญาโทวิทยาศาสตรม์หาบัณฑิต วิชาเอก
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปัจจุบันด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะช านาญการ
ปฏิบัติราชการ 13 ปี 3 เดือน 
ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ิทยาศาสตร์ 

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ( 12 ช่ัวโมง)
2.อบรมเชิงปฏิบัติการใช้เครื่องมือในโรงประลองต้นแบบทงวิศวกรรมเพื่อสร้าง
ต้นแบบช้ินงานเชิงธุรกิจ ( 48 ช่ัวโมง)
3.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่างค าขอจดสิทธิบัตรโครงงานนวัตกรรมของกลุ่ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ( 18 ช่ัวโมง)
4. อบรมเชิงปฏิบัติการ English for Teacher – Online Pilot (18 ช่ัวโมง) 
5. อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัย
พิบัติธรรมชาติและการรับการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ (20 ช่ัวโมง)

- การเป็นวิทยากร-

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -



รายงานผลการประเมินตนเอง 
Self  Assessment Report : SAR

2562

-สอนวิชาโครงงาน ม. 2
-เจ้าหน้าท่ีห้องปฎิบัติการวิทยาศาตร์
-สอนกิจกรรมสาธารณประโยชน์
-สอนวิชาลูกเสือเนตรนารี

-ฝ่ายวิชาการกลุ่มสาระวิทยาศาตร์
-ครูประจ าช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1/4
-เจ้าหน้าท่ีด าเนินการกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบเจาะลึก G.In
-ฝ่ายสารสนเทศกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

-วิทยากรจัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ
ผู้น าเครือข่ายท้องถิ่น (บ้าน
วิทยาศาสตร์น้อย)
-ได้เข้าร่วมการจัดอบรมภาษาอังกฤษ
เพื่องานวิจัย 
-วิทยากรค่ายส่ิงแวดล้อม โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
(กลุ่มภาคเหนือ)
-วิทยากรค่ายปรับสภาพนักเรียน

การพัฒนาตนเอง

ปฏิบัติงานในหน้าที่

งานด้านอื่นๆ

ช่ือ นางสาวชลิตา ชาญชมภู 
ช่ือเล่น ชมพู่ เกิดวันท่ี 29 ธันวาคม 
พ.ศ.2536 อายุ 27 ปี
โทร 099 – 2377389
E-mail 
chompoochalita1993@gmail.com

ประวัติส่วนตัว



ผลสัมฤทธิ์ทางการเร�ยน

รายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR)
ประจำปการศึกษา 2562

นางมนัสชนก ตามวงค
ตำแหนง  ครูชำนาญการ

การปฏิบัติหนาที่

การพัฒนาตนเอง

•   ครูท่ีปรึกษาโครงงานนักเรียน 
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
(Bronze Medal) การประกวด
ความคิดสรางสรรคและนวัตรกรรม
วิทยาศาสตร งาน International 
Elementz Science Research 
Conference & Exhibition 2019 ณ ประเทศ
สิงคโปร
•   ครูผูสอนนักเรียนไดรับ
รางวัลระดับเหรียญทองแดง 
การแขงขันหุนยนตระดับสูง 
ระดับช้ัน ม.1-3 งานศิลป
หัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ ปการศึกษา 2562

การพัฒนาตามหลักเกณฑและว�ธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  จำนวน 58 ชั่วโมง

สาขาว�ชาเทคโนโลยี
กลุมสาระการเร�ยนรูว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การจัดการเร�ยนการสอน

ผลงานและรางวัล การอบรมสัมมนา / การศึกษาดูงาน / PLC จำนวน 168 ชั่วโมง

กิจกรรมพัฒนาผูเร�ยน 1. กิจกรรมลูกเสือ / เนตรนารี  2. กิจกรรมชุมนุม
3. กิจกรรมสาธารณประโยชน  4. กิจกรรมทักษะชีวิต

ภาระงานดานการสอน

ภาระงานดานครูที่ปร�กษา

ที่   รหัสวิชา                 รายวิชา                  ชั้น   จำนวนหอง  จำนวนนักเรียน  จำนวนคาบ/สัปดาห
ภาคเรียนที่ 1
1   ว21103   เทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ 1   ม.1         4                96                     8
2   ง23101   การเขียนโปรแกรมเบื้องตน            ม.3         4                95                     8
                                        รวม                                            191                  16

ภาคเรียนที่ 2
1   ว30281   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร       ม.4         6               144                  18
2   ว20224   ระบบหุนยนตพื้นฐาน                   ม.1         1                 5                     2
                                        รวม                                            149                  20

มัธยมศึกษาปที่ 1/1                11    12  23

ระดับชั้น     
จำนวนนักเรียน

รวมทั้งสิ้น
ชาย (คน)       หญิง (คน)

ภาระงานตามโครงสรางการบร�หารงาน
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ 
2. หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยี กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. หัวหนาศูนยคอมพิวเตอร

การพัฒนาทักษะการสอนคิด 
โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบ 
Active Learning สำหรับครู
ในศตวรรษท่ี 21

การลดความเส่ียงภัยพิบัติธรรมชาติ
และการปรับตัวรับการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพวิทยากรหลัก โครงการ
บานนักวิทยาศาสตรนอย 
ประเทศไทย

อบรมเชิงปฏิบัติการทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใตหัวขอ 
อินเตอรเน็ตประสานสรรพส่ิง
ข้ันพ้ืนฐาน 

ผลการเรียนระดับช้ัน ม.1                 ผลการเรียนระดับช้ัน ม.3          ผลการเรียนระดับช้ัน ม.4



 

 

 

 

 

 

สรุปผลการปฎิบัติงาน 
ปีการศึกษา 2562 

 

2562 
นางกาญจนา  ค าจนีะ 
ต าแหน่ง  ครู  ค.ศ 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
โรงเรียนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย 

ภาคเรียนที่ 2  
* สอน รายวิชา  พันธุศาสตร์และววิัฒนาการ 
* สอน รายวิชา  โครงงาน 1  คาบ 
* ชุมนุม  นักศึกษาวิชาทหาร 1  คาบ 
* กิจกรรมสาธารณประโยชน ์
 
 

 

หน้าท่ีพิเศษที่ได้รับมอบหมาย 
* ปฏิบัติหน้าท่ีครูที่ปรึกษานักเรียนช้ัน ม.4/4 
* ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้างานโภชนาการ 
*  ปฏิบัติหน้าที่งานสวัสดิการกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

การปฏิบัตหิน้าที ่

ผล
การ
เรียน 

2 2.5 3 3.5 4 รวม 

4/1 - 1 3 8 12 24 
4/2 - - 5 8 11 24 

4/3 - 2 13 8 1 24 
4/4 2 8 10 2 1 23 
4/5 - 7 5 10 2 24 
4/6 - 2 16 3 4 25 

 

การพัฒนาตนเอง 
* การอบรมเชิงปฏิบตักิารออกแบบและจดัท า
แบบทดสอบเพื่อประเมินศกัยภาพนกัเรยีนผูม้ี
ความสามารถพเิศษดา้นวิทยาศาสตรแ์ละคณิ
ศาสตรท์ี่มีศกัยภาพสงู 
* การอบรมเชิงปฏิบตักิารการเตรยีมความพรอ้ม
ในการเป็นวิทยากรโรงเรยีนศนูยข์ยายผลฯกลุม่
โรงเรยีนวิทยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวิทยาลยั 

ผลงานและรางวัล 
* เป็นวิทยากรกิจกรรมคา่ยวิทยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม
โรงเรยีนวิทยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวิทยาลยั (กลุม่
ภาคเหนือ) ณ  อทุยานแหง่ชาตแิมว่าง จ. เชียงใหม ่
* เป็นวิทยากรกิจกรรมการแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัโรงเรยีน  
Yishun  Innova Junior  College ณ  โรงเรยีน
วิทยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวิทยาลยั 
*  เป็นวิทยากรกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบตัิการ  รายวิชา  
พนัธุศาสตรแ์ละววิฒันาการ  โรงเรยีนศนูยข์ยายผลฯ       
กลุม่โรงเรยีนวิทยาศาสตร ์ณ โรงเรยีนวิทยาศาสตร ์        
จฬุาภรณราชวิทยาลยั 
 
 

 

  

ผล
การ
เรียน 

2 2.5 3 3.5 4 รวม 

4/1   4 8 12 24 
4/2 - - 3 7 14 24 
4/3   13 8 3 24 

4/4  4 10 5 4 23 
4/5  2 5 10 7 24 
4/6  2 17 3 3 25 

 

ภาคเรียนที่  1   
* สอน รายวิชา  พื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 
* สอน รายวิชา  โครงงาน  1  คาบ 
* ชุมนุม  นักศึกษาวิชาทหาร   1  คาบ 
* กิจกรรมสาธารณประโยชน ์
 
 

 

ผลงานนักเรียน 
* รางวลัเหรียญทอง ระดบัประเทศ การวดัสรรถนะทางวชิาการและการคดิวเิคราะห์
วทิยาศาสตร ์
และคณิตศาสตรจ์ากสสวท. 
* เหรียญทองรองชนะเลิศอนัดบั1 อจัฉรยิภาพวิทยาศาสตร ์
* รองชนะเลิศอนัดบั2 ตอบปัญหาวิทยาศาสตรณ์ มหาลยัแม่ฟ้าหลวง 
* รองชนะเลิศอนัดบั 1 ตอบปัญหาวทิยาศาสตรณ์ องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 
* คา่ย โอลิมปิก  ชีววทิยา จ านวน 2 คน 
* ครูผูฝึ้กสอน o-net ส่งผลใหน้กัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิสงูกวา่ปีการศกึษาท่ีผ่านมา
มากกวา่ 3 % ระดบัชัน้ม.6 

 
   

 





การปฏิบัติงาน ปกีารศึกษา ๒๕๖๒

ข้อมูลทั่วไปและประวัติการท างาน

รายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) ปีการศึกษา 2562

นางทองเพยีร สิงห์ชัย 
ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ

ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๒
๑. จลนศาสตร์เคมีและสมดุลเคมี ม.๕/๒ และ ๕/๔
๒. เคมีเชิงความร้อนและไฟฟา้เคมี ม.๖/๒, ๖/๔ และ ๖/๖
๓. นาโนเทคโนโลยี ม.๖ 
๔. ลูกเสอื ระดับชั้น ม.๓
๕. ชุมนุมติวเคมีโอลมิปิก
ภาคเรยีนที่ ๒/๒๕๖๒
๑. อินทรยี์เคมีและสารชีวโมเลกุล ม.๕/๒ และ ๕/๔
๒. สมบัตขิองสาร ม.๔/๒, ๔/๔ 
๓. นาโนเทคโนโลยี ม.๕ 
๔. ลูกเสอื ระดับชั้น ม.๓
๕. ชุมนุมโครงงานวทิยาศาสตร์

ผลงานและรางวัลที่ได้รับ 

การพัฒนาตนเอง 

 ช่ือ-สกุล นางทองเพียร สิงห์ชัย 
 เริ่มรับราชการ ต าแหนง่ อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ 

วันที่ ๑ ธ.ค. ๒๕๓๕
โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ อ.พรรณนานคิม จ.สกลนคร

 ปัจจุบันด ารงต าแหนง่ ครู วิทยาฐานะ ช านาญการพิเศษ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
สาขาวิชาเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลยั เชียงราย
กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานจัดการเรยีนการสอน

งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย

๑. หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. หัวหน้าสาขาวิชาเคมี
๓. ครูท่ีปรกึษานักเรยีน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๒ 

วทิยากรการอบรมฯ  และนิเทศติดตาม 
โรงเรียนเครือข่ายขยายผลฯ 

อบรมเชิงปฏิบัติ
จัดท าแผนฯ ฉบับย่อ

ระดับชั้น ม.๕ 
กลุ่ม รร.วจภ.

การศึกษาดูงาน
และ

งานประชุมวิชาการ

๑. นายจรณินท์ อินสรณ์ นายไมตร ีแซ่ลี และ น.ส.ทักษพร พรมจักร ได้รับรางวัล
ระดับเหรยีญทอง รองชนะเลศิอันดับท่ี ๑ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวทิยาศาสตร์
งานศลิปหัตถกรรมนักเรยีน คร้ังที่ ๖๙ 

๒. นายเสกข์ ภูสด และ น.ส.ลลิตา จติวิศรุตกุล ได้รับรางวัลรองชนะเลศิอันดับท่ี ๑ 
การแข่งขันตอบปัญหาเคมี งานสัปดาห์วทิยาศาสตร์ ณ ม.ราชภัฎเชียงใหม่

๓. น.ส.จดิาภา ก๋าค า และ น.ส.อารยี์รัตน์ กัณฑวงศ์ ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนา
โครงงานฯ ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์คร้ังที ่๒๒ (YSC 2020)

๔. น.ส.นลินี ค้าก ายาน น.ส.สกุลทิพย์ หาญสูงเนิน และ น.ส. สุพิชญา เรือนสิทธิ์
โครงงานฯ ผ่านเข้ารอบท่ี ๒ การแข่งขัน FabLab ๒๐๒๐ โดน สวทช.  

ผลท่ีเกิดแก่ตนเองและโรงเรียน
ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนา

สถานศึกษาได้อย่างดเียี่ยม จนได้รับ 
“รางวัลพระราชทาน ๓ ครั้ง ภายใน ๑๐ ป”ี

ผลท่ีเกิดกับนักเรียน

งานวิจัย : การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวงัทางการเรียน
และเจตคตติอ่วิทยาศาสตรข์องนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 4 
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู ้โดยใช้วิธกีารสอนแบบสบืเสาะหา

ความรู้ที่เนน้กลวิธีการสอน



วิจัยในชั้นเรียน :การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สารชีวโมเลกุล
โดยใช้การจัดการรู้ด้วยเกมส์ kahoot ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา     
ปีที่ 5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

- สื่อการสอน-

- การพัฒนาตนเอง-

รายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR)
ประจ าปีการศึกษา 2562

นางอ้อยใจ  ทิพย์เนตร   ต าแหน่ง ครูช านาญการ 
โรงเรียนวิทยาศาสตรจ์ุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
Self Assessment Report MRS. OYJAI  THIPNETR

1. การพัฒนาทักษะการสอนคิด โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
แบบ Active Learning ส าหรับครูในศตวรรษที่ 21  
จ านวน 14 ชั่วโมง

2. ลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนปลงสภาพภูมิอากาศ โครงการโรงเรียนปลอดภัย
ในประเทศไทย  จ านวน 20  ชั่วโมง

3.    ผ่านการอบรมหลักสูตรออนไลน  ์ เรื่อง การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้   จ านวน 15 ชั่วโมง

3. สอบผ่านหลักสูตรส าหรับข้าราชการ ผ่านระบบ E-
Learning  (สุจริตไทย) จาก www.thaihonesty.org

5. ผ่านการอบรมสตารทอัพอังกฤษ โครงการ Thailand 
Massive  Open Online Course (การศึกษาแบบเปิด 
เพื่อการ  เรียนร ูตลอดชีวิต)

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน-

https://www.facebook.com/maruko.supertinger

- ข้อมูลส่วนตัว-

- การปฏิบัติหน้างานที่ครูผู้สอน-

ชื่อ นางอ้อยใจ  ทิพย์เนตร ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะช านาญการ
อายุ 44  ปี อายุราชการ 19 ปี  
ขั้นเงินเดือน 37,830 บาท    เลขประจ าต าแหน่ง 120713
ที่อยู่ปัจจุบัน ชุมชนดอยสะเก็น  เลขที่  61/1 หมู่ 8 ต าบลรอบเวียง อ าเภอ
เมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย
E-mail kaoijai@hotmail.com หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-8859825
วุฒิการศึกษา * ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  วิชาเอก เคมี

* วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วทม.) วิชาเอก การสอนเคมี

ภาค

เรียนที่

รายวิชา ชั้น จ านวนคาบ

1/62 จลนศาสตร์เคมีและสมดุลเคมี(ว30222) ม.5 12
ชีวเคมี(ว30243) ม.6 2
โครงงาน(ว30294) ม.5 1
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 1
กิจกรรมชุมนุม ม.ปลาย 1
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ม.5/3 1
รวมคาบสอนภาคเรียนที่ 1 18

2/62 อินทรีย์เคมีและสารชีวโมเลกุล(ว30223) ม.5 12
การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ(ว30242) ม.6 2
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 1
กิจกรรมชุมนุม ม.ปลาย 1
รวมคาบสอนภาคเรียนที่ 2 16

รวมคาบสอนปีการศึกษา 2562 34

รายวิชา จ านวน
นักเรียน

ระดับผลการเรียน
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0

จลนศาสตร์เคมแีละสมดลุฯ 96 16 29 51 0 0 0 0 0
ชีวเคมึ 14 11 3 0 0 0 0 0 0
อินทรีย์เคมีและสารชีวโมเลกุล 94                                                                                                                           11 52 31 0 0 0 0 0
การวิเคราะห์เชิงเครื่องมอื 3 3 0 0 0 0 0 0 0

คิดเป็นร้อยละ 19.81 40.58 39.61 0 0 0 0 0

วิทยากร :การอบรมขยายผลโรงเรียนเครือข่ายตามโครงการ
ความร่วมมือเป็นโรงเรียนศูนย์เครือข่ายในการขยายผลองค์
ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนสู่โรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด

http://www.thaihonesty.org/
https://www.facebook.com/maruko.supertinger
mailto:kaoijai@hotmail.com


นางสุวรรณา ธิมา
ตําแหน่งครูชํานาญการ 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

นางสุวรรณา ธิมา ตําแหน่ง ครู คศ.2 
อายุ 37 ปี อายุราชการ 11 ปี 

วุฒิ * ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  วิชาเอก เคมี
      *  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษม) 
         วิชาเอก การบริหารการศึกษา

ปัจจุบันเป็นข้าราชการครู อันดับ คศ.2 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สอนระดับช้ันมัยมศึกษาปีที ่4-6
จํานวน 25 ช่ัวโมง/สัปดาห์

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานวัดผล

ข้อมูลทั่วไป

การปฏิบัติงาน

ผลงานภาคภูมใิจ

การอบรม-การพัฒนาตนเอง 

o ผ่านการอบรมการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบหลักสูตร กรรมการกลาง 
กรรมการคุมสอบ หัวหน้าสนามสอบ (ขั้นท่ี 1) ของสถาบันทดสอบการศึกษา
แห่งชาติ (สทศ.)

o ผ่านการอบรมระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคล
(รหัสหลักสูตร 628181076)

o ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา
o ผ่านการอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยง

ภัยพิบัติธรรมชาติ และการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ครูสุวรรณา ธิมา
โทร : 0861189078

อีเมล : suwannathima@gmail.com
ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างตน้เป็นความจริง
 ลงชื่อ
            (นางสุวรรณา  ธิมา)
                   ตําแหน่ง ครูชํานาญการ

https://web.facebook.com/tamfan.krutan

วิทยากร :การอบรมขยายผลโรงเรียนเครือข่ายตามโครงการ
ความร่วมมือเป็นโรงเรียนศูนย์เครือข่ายในการขยายผลองค์
ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนสู่โรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัด

รายวิชา จํานวน
นักเรียน

ระดับผลการเรียน
4 3.5 3 2.

5
2 1.

5
1 0

เคมีพ้ืนฐาน 72 11 11 26 24 0 0 0 0
การสืบเสาะและธรรมชาตทิาง
วิทยาศาสตร์

96 96 0 0 0 0 0 0 0

สมบัติสาร 97                                                                                                                             26 30 33 8 0 0 0 0
เทคนิคพ้ืนฐานในปฏิบัตกิาร
เคมี

9 9 0 0 0 0 0 0 0

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 2 2 0 0 0 0 0 0 0



รายงานผลการประเมินตนเอง 
Self  Assessment Report : SAR

ปีการศึกษา 2562

ภาคเรียนที่ 1
-วิทยาศาสตร์พื้นฐานม.2
-โครงงาน ม. 2
-ชุมนุม
-สาธารณประโยชน์
-ลูกเสือเนตรนารี

นางสาวรุ่งทิพย์  นิโรจน์
ครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้  

วิทยาศาสตร์

-วิทยากรกิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อม
-การออกแบบจัดกิจกรรมวิชาโครงงาน
-อบรมคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบ
-วิทยากรอบรมผู้น าเครือข่ายท้องถิ่น
โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย
-อบรมเชิงปฎิบัติการการใช้สื่อดิจิตอล
-อบรมการสร้างข้อสอบตามแนวPISA
-อบรมโครงการนวัตกรรมลดเปลี่ยน
โลก
-วิทยากรค่ายปรับสภาพนักเรียน
-วิทยากรฟิสิกส์สัประยุทธ์

การพัฒนาตนเอง

ปฏิบัติงานในหน้าที่

ภาคเรียนที่ 2
-วิทยาศาสตร์พื้นฐานม.3
-โครงงาน ม. 2
-วิชาเพิ่มเติม ม.2
-ชุมนุม
-สาธารณประโยชน์
-ลูกเสือเนตรนารี

 ผลงานครู
 เกียรติบัตรบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม
 เกียรติบัตรครูผู้มีความประพฤติดี  
มีคุณธรรม

 ผลงานนักเรียน
 รางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ การวัดสรรถนะ
ทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์วิทยาศาสตรแ์ละ
คณิตศาสตร์ จากสสวท.
 ชมเชยระดับประเทศ โครงงานนวัตกรรม
 ชมเชยระดับประเทศการแข่งขันเพชรยอดมงกุฏ
 เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ1 อัจฉริยภาพ

วิทยาศาสตร์
 รองชนะเลิศอันดับ2 ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ 
ณ มหาลัยแม่ฟ้าหลวง
 รองชนะเลิศอันดับ 1 ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ 
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 ค่าย 2 ดาราศาสตร์โอลิมปิกม.ต้น จ านวน 2 คน
 ครูผู้ฝึกสอน o-net ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูง
กว่าปีการศึกษาที่ผ่านมามากกว่า 3 % ระดับชั้นม.3

ผลงาน/รางวัล

ผลการเรียน



การพัฒนาตนเอง งานวิชาการ

❑ แผนการจัดการเรียนรู้
❑ ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้
❑ วัดและประเมินผล
❑ วิจัยในช้ันเรียน
❑ PLC

❑ วิชาโลกศาสตร์และภูมิศาสตร ์1
❑ วิชาโลกศาสตร์และภูมิศาสตร ์2
❑ วิชการสืบเสาะและธรรมชาติทาง
วิทยาศาสตร์
❑ วิชาดาราศาสตร์พื้นฐาน

ปฏิบัติงานในหน้าที่

ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน

❑ ปริญญาตรี จบจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เ ชียงราย  คณะครุ ศาสตร์ 
สาขาฟิสิกส์ (คบ. 5 ปี) เกรดเฉลี่ย 3.05
❑ มัธยมศึกษา จบจากโรงเรียนแม่
สรวยวิทยาคม สาย วิทยาศาสตร์ –
คณิตศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 3.46
❑ ประถมศึกษา จบจากโรงเรียนศรี
ถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา

❑ พ.ศ.2558 ถึง พ.ศ.2560
ต า แหน่ ง อา จา ร ย์ ส ายกา รสอน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก 
(อี.เทค)
❑ พ.ศ.2560 ถึง ปัจจุบัน 
ต าแหน่ งครู อั ต ราจ้ า ง  โร ง เ รี ยน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย 

❑ วิทยากรอบรมผู้น าเครือข่าย
ท้องถิ่น-โครงการบ้านวิทยาศาสตรน์้อย
❑ เข้าอบรมตามโครงการอบรมครู
เชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขัน้ต้น
❑ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ออกแบบคัดเลือกและปรับปรงุข้อสอบ
❑ วิทยากรกิจกรรมค่าย
สิ่งแวดล้อม แผนจัดการเรียนรู้ วิจัยในช้ันเรียน

❑ งานส ามะโน
❑ งานจัดท ากระดานข่าวของ
กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ิทยาศาสตร์
❑ พานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันใน
เวทีต่าง ๆ 
❑ งานเลขาการประชุมในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

งานอื่น ๆ

ประวัติส่วนตัว

❑ ช่ือ นางสาวพิมพาภรณ์ นามสกุล บุญสง่า
❑ เกิดวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2535 อายุ 28 ปี
เป็นบุตรคนท่ี 2
❑ อาศัยอยู่บ้านเลขท่ีอยู่ 75 หมู่ 3 ต.ศรีถ้อย 
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  จัดท าโดย นางสาวพิมพาภรณ์  บุญสง่า 

ผลการเรียน
วิชาดาราศาสตร์พ้ืนฐาน

ผลการเรียน
วิชาโลกศาสตร์และภูมิศาสตร์ 1



ต ำแหน่ง ครู วิทยฐำนะ ช ำนำญกำร
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์

 งำนส ำมะโนนักเรียน
 งำนสำรสนเทศกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์

 วิทยำกร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้น าเครอื
ค่ายท้องถิ่น (LN)

 วิทยำกร กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                                                                            
(กลุ่มภาคเหนือ)

 วิทยำกร อบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการจัดการเรยีน        
การสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ส าหรับ                   
โรงเรียนเครือข่ายการขยายผล ในจังหวัด
เชียงราย

งำนระบบดูแลนักเรียน
 ครูที่ปรึกษำ
 ครูตรวจบ้ำนพัก 

นำงสำวสุณัฐชำ  โนจิตร 
(ผู้รำยงำน)

กำรใช้สื่อ ICT/LAB

 สื่อ ICT

 LAB

แอร์แทรควัตถุตกเสรี

นวัตกรรม

 อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพครูสู่วิชาชีพ                              
หลักสูตรแนวทางการท าผลงานทางวิชาการ 

 อบรมหลักสูตรกรรมการคมุสอนตามโครงการ
พัฒนาบุคลากร                                                                                              
ด้านการจัดสอบ ขั้นที่ 1-2 จากสถาบันทาง
การศึกษาแห่งชาติ

 อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศ 
จ านวน 20 ช่ัวโมง (รหัสหลักสูตร 62037)

 อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและจัดท า
แบบทดสอบเพื่อประเมินศักยภาพนักเรยีน
ผู้เรียนมคีวามสามารถพิเศษ ตามหลักสูตรกลุ่ม       
โรงเรียนวิทยาศาสตร์

 อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อดิจิทัล เพื่อการ
เรียนการสอน

กำรเข้ำอบรม/PLC

เกียรติบัตร

รำยงำนผลกำรประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)

ปีกำรศึกษำ 2562

วิชำที่สอน ระดับชั้น ม.4
 ภำคเรียนที่ 1 จ ำนวน 18 คำบ                      

(ฟิสิกส์พื้นฐำน รหัสวิชำ ว30101)
 ภำคเรียนที่ 2 จ ำนวน 18 คำบ

(กลศำสตร์ รหัสวิชำ ว30201)
ชุมนุม
 ภำคเรียนที่ 1 ติวฟิสิกส์
 ภำคเรียนที่ 2 ฟิสิกส์ง่ำยนิดเดียว
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ลูกเสือ-เนตรนำรี

เกิดวันที่ 9 เมษำยน 2525 อำยุ 37 ปี
สัญชำติ ไทย เชื้อชำติ ไทย ศำสนำ พุทธ
ที่อยู่ เลขที่ 67/2 หมู่ 2 ต.ห้วยซ้อ 

อ.เชียงของ จ.เชียงรำย 57140

 เร่ิมรับรำชกำร ต ำแหน่ง ครุผู้ช่วย
วันที่บรรจุ 2 พฤษภำคม 2554
โรงเรียน จุฬำภรณรำชวิทยำลัย เชียงรำย 
 ปัจจุบันด ำรง ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร
โรงเรียน วิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย เชียงรำย 

ข้อมูลทั่วไป

ประวัติส่วนตัว

กำรปฏิบัติหน้ำที่ผู้สอน ปีกำรศึกษำ 2562

งำนพิเศษ

พัฒนำตนเอง

4 3.5 3 2.5 2
1 144 15.97 29.17 35.42 17.36 0.69
2 144 12.5 30.56 38.89 15.97 2.08

ผลการเรียน(คิดปน็ร้อยละ)จ านวน
นักเรยีน(คน)

ภาคเรยีนที่





นายก่อเกียรติ  ศิจิตต์
ต าแหน่งครู  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

นายก่อเกียรติ  ศิจิตต์ ต าแหน่ง ครู  
อายุ 38 ป ีอายุราชการ 7 ป ี

วุฒิ วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่

ปัจจุบันเป็นข้าราชการ อันดับ คศ.1 
โรงเรียนวทิยศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลัย 

เชียงราย สพม. 36
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
สอนระดับชั้นมัยมศึกษาปทีี่ 1,2,4,5

จ านวน 16 ชั่วโมง/สัปดาห์
ปฏิบัตหิน้าที่ หัวหนา้เจ้าหนา้ท่ี ฝ่ายงานพัสดุ

ข้อมูลทั่วไป

การปฏบัิติงาน

o เป็นวิทยากรกิจกรรมปรับพืน้ฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 1  

o เป็นวิทยากรด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการ
เรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนสู่การประเมิน
ระดับนานาชาติ(PISA2018)

o เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วธิีจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์”ภาคเรียนท่ี 1 ประจ าปีการศกึษา 2562 
ส าหรับโรงเรียนเครือข่ายการขยายผล ในจังหวัดเชียงราย

o เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วธิีจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์”ภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปีการศกึษา 2562 
ส าหรับโรงเรียนเครือข่ายการขยายผล ในจังหวัดเชียงราย

o ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันซูโด
กุ ระดับชั้น ม.4-6 งานศลิปะหัถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี 69

o ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อดิจทัิล เพื่อการเรียนการสอน 
INTEGRATING DIGITAL TOOLS FOR LEARNING

o เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพครูสู่วิชาชีพ “หลักสูตร
แนวทางการท าผลงานทางวชิาการ ตามหลักเกณฑ์ ว21

o ได้ผ่านการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแคลคูลัสสู่หอ้งเรียน
o ได้เข้าร่วมหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและจัดท า

แบบทดสอบเพื่อประเมินศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรกลุ่มโรงเรียน ว.จภ.

ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562

การปฏบิตัหินา้ที ่ประจ าปีการศกึษา 2562

ภาคเรียนท่ี 1/2562 จ านวน 16 คาบ

# คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 ค 20201 8 คาบตอ่สปัดาห์

# คณิตศาสตร์ 2 ค 30102 4 คาบตอ่สปัดาห์

# กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 3 คาบตอ่สปัดาห์

# กิจกรรมสงัคมและสาธารณประโยชน์ 1 คาบตอ่สปัดาห์

ภาคเรียนท่ี 2/2562 จ านวน 19 คาบ

# คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 ค 20202 8 คาบตอ่สปัดาห์

# ความรูเ้บ้ืองตน้เก่ียวกบัพีชคณิต ค 20211 4 คาบตอ่สปัดาห์

# ทฤษฎีกราฟ ค 30220 3 คาบตอ่สปัดาห์

# กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 3 คาบตอ่สปัดาห์

# กิจกรรมสงัคมและสาธารณประโยชน์ 1 คาบตอ่สปัดาห์

ผลงาน/อบรม ประจ าปีการศกึษา 2562

ขอ้มูลสารสนเทศผลการเรยีน
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14%

29%

57%

รายงานผลการประเมินตนเอง
Self Assessment Report

4.0 3.5 3.0

งานพิเศษ กลุ่มบริหารงบประมาณ

หัวหน้างาน งานแผนงาน

ต ำแหน่งครู
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์

วิทยฐำนะช ำนำญกำร
โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย เชียงรำย

นางประภัสสร  ทับทอง

ข้อมูลทัว่ไป

ช่ือ-สกุล  นางประภัสสร  ทับทอง
อายุ 37 ปี  อายุราชการ 11 ปี
ขัน้เงินเดือน 30,440 บาท

เลขประจ าต าแหน่ง 9467

ที่อยู่ 300/106 หมู่ 9 ต าบลรอบเวียง
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

E-mail wp_to_pcc@Hotmail.com

วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑติ (ศษ.บ.)

วิชาเอก คณิตศาสตร์

ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียน

การจัดการเรียนการสอน

รายวิชาที่สอน รวม 16 คาบ

เทอม 1
รายวิชาคณิตศาสตร์ 4  จ านวน 15 คาบ
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี จ านวน 1 คาบ
ท่ีปรึกษานักเรียนช้ัน ม.5/1

เทอม 2
รายวิชาพีชคณิตเชิงเส้น  จ านวน 15 คาบ
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี จ านวน 1 คาบ
ท่ีปรึกษานักเรียนช้ัน ม.5/1

เลขานุการ กลุ่มบริหารงบประมาณ

คณะท างาน งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม

งานประกันคุณภาพ กลุ่มบริหารงบประมาณ

งานสวัสดิการ กลุ่มบริหารงบประมาณ

งานการเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ผลงานในปีการศกึษา 2562

การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา

• เป็นวิทยากร ในการฝึกอบรม
หลักสูตรค่าย 1 สอวน. วิชาคณิตศาสตร์

• เป็นวิทยากร ในการจัดการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการผู้น าเครือข่ายท้องถ่ิน 

• เป็นวิทยากร ในการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
วิธีจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

• รางวัลเหรียญเงิน ระดับประเทศหน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม 

รายวิชาคณิตศาสตร์ 4 ค30104

20%

11%69%

4.0 3.5 3.0

รายวิชาพีชคณิตเชิงเส้น ค30204

รวมจ านวนช่ัวโมงในการพัฒนาตนเอง 
256 ช่ัวโมง

วิจัยในช้ันเรียน

ภาคเรียนท่ี 1

ภาคเรียนท่ี 2

mailto:wp_to_pcc@Hotmail.com
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รายงานผลการปฏิบัติงาน

ชื่อ น.ส.รัตนาภรณ์ จันทร์เลน          ชื่อเล่น  เนย
วัน เดือน ปีเกิด 13 ธันวาคม 2538   อายุ 24 ปี
วุฒิการศึกษา  - การศึกษาบัณฑิต (คณิตศาสตร์)  ม.พะเยา

- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์)  ม.พะเยา
E-mail rattach.38@gmail.com

ประจ าปกีารศึกษา 2562

สื่อการสอน

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

Self-Assessment Report

การปฏบิัตงิานในหน้าทีค่รู

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน

16% 23%

26%
31%

4%

4 3.5 3 2.5 2

61%

25%

14%

4 3.5 3

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

S
A
R

รายวชิาทีส่อน

• คณิตศาสตร์2 (ค30102) ม.4

• คอมบินาทอริก(ค30203) ม.6
• แคลคูลัสเบื้องต้น2(ค30205) ม.6
• สมการเชิงอนุพันธ์(ค30221) ม.6
• สมการเชิงอนุพันธ์(ค30221) ม.5
• ชุมนุม ติวคณิต , คณิตศาสตร์
• กิจกรรมลูกเสือ ม.3
• กิจกรรมโฮมรูม ม.6/6, ม.1/3

งานพเิศษ

• เจ้าหน้าท่ีงานแผนงาน

การพฒันาตนเอง
- เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและจัดท า
แบบทดสอบเพื่อประเมินศักยภาพนักเรียนผู้มี
ความสามารถพิเศษ
- เข้าร่วมอบรมสัมนาเชิงปฎิบัติการแคลคูลัสสู่
ห้องเรียน

รางวลั/ผลงาน
- ครูฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ 
โครงงานคณิตศาสตร์(บูรณาการ) ม.ต้น ในงาน
ศิลปหัตถกรรนักเรียน ครั้งท่ี 69 ระดับเขต
- ครูฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับท่ี 2 โครงงานคณิตศาสตร์(ทฤษฎี) ม.
ต้น ในงานศิลปหัตถกรรนักเรยีน ครั้งท่ี 69ระดับเขต
- ครูฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน โครงงาน
คณิตศาสตร์(บูรณาการ) ม.ต้น ในงานศิลปะหัต
ถกรรนักเรียน ครั้งท่ี 69 ระดับชาติ

mailto:rattach.38@gmail.com


รายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR)
ประจ าปีการศึกษา 2562

นางลอองพรรณ เกสรสุวรรณ์
ต าแหน่งครูช านาญการ

สื่อการสอน

การอบรมพัฒนาตนเอง

อบรมหลักสูตร เชิงปฏิบัติการออกแบบและจัดท าแบบทดสอบ
เพื่อประเมินศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ท่ีมีศักยภาพสูงตามหลักสูตรกลุ่ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
อบรมหลักสูตรคุรุพัฒนา อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนา
ข้าราชการครู ท่ีผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา 
อบรมหลักสูตรคุรุพัฒนา การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติ
และการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
อบรมหลักสูตร อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพครูสู่วิชาชีพ 
“หลักสูตรแนวทางการท าผลงานทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ 
ว21

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิธีจัดการเรียนการสอน

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์”

การเป็นวิทยากร

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 

กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 – ม. 3 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 

69 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทองชนะเลิศ  กิ จกรรมการ

แข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 

ระดับชั้น ม.1–ม. 3 งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัด

เชียงราย ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2652

ผลงาน

ผลการสอน

0% 20% 40% 60% 80% 100%

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 ค23101

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 ค23102

4 3.5 3 2.5



ขอ้มูลท ัว่ไป

ประจ ำปีกำรศกึษำ 2562

นำยบุญเลศิ    จรสั   ต ำแหน่ง  ครู 
โรงเรยีนวทิยำศำสตรจ์ุฬำภรณรำชวทิยำลยั เชยีงรำย

ชือ่-สกุล   นำยบุญเลศิ   จรสั

เกดิวนัที ่   16 กรกฎำคม 2513

อำยุ 50 ปี สญัชำต ิไทย

เชือ้ชำต ิไทย ศำสนำ พุทธ

๏ หวัหน้ำลูกเสอืระดบัช ัน้ ม.2
๏ รองหวัหน้ำระดบัช ัน้ ม.1

๏ ประธำนหอพกั 4

๏ รองหวัหน้ำงำนโสตทศันูปกรณ์

ลงชือ่

กำรพฒันำตนเอง 

ภำคเรยีนที ่1
- คณิตศำสตรพ์ืน้ฐำน 1 ค21101 12 คำบต่อสปัดำห ์

- คณิตศำสตร2์                                4  คำบต่อสปัดำห ์

- ชมุนุมเกมคณิตศำสตร ์             1  คำบต่อสปัดำห ์

- ลูกเสอื เนตรนำร ี                             1  คำบต่อสปัดำห ์

- กจิกรรมสงัคมและสำธำรณประโยชน ์     1  คำบต่อสปัดำห ์

ภำคเรยีนที ่2
- คณิตศำสตรพ์ืน้ฐำน 2  ค21102            12  คำบต่อสปัดำห ์

- แคลคูลสั2                                4  คำบต่อสปัดำห ์

- ชมุนุมชำ่งถ่ำยรูป                          1  คำบต่อสปัดำห ์

- ลูกเสอื เนตรนำร ี                                  1  คำบต่อสปัดำห ์

- กจิกรรมสงัคมและสำธำรณประโยชน ์     1  คำบต่อสปัดำห ์

ขอ้มูลผลกำรเรยีน

………………………………………

(นำยบุญเลศิ  จรสั)

ผูจ้ดัท ำรำยงำน

งำนทีไ่ดร้บัมอบหมำย

กำรใชส้ือ่ ICT เพือ่กำรเรยีนรู ้

การปฏิบติังานในหน้าท่ีคร ูปีการศึกษา 2562

- วทิยากรอบรม”วธิกีารจดัการเรยีนการสอนคณิตศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร”์    

ในโครงการโรงเรยีนเครอืขา่ยขยายผล ในจงัหวดัเชยีงราย

- PLC การคดัเลอืกและปรบัปรงุขอ้สอบกลางภาคและปลายภาคดว้ย

กระบวนการ “ชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชพี”

Self Assessment Report : SAR
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ภาคเรียนที ่1

0

100

เกรด 4 เกรด 
3.5

เกรด 3 เกรด 
2.5

ภาคเรียนที ่2

ผลงำนและรำงวลัทีไ่ดร้บั

- ครูผูฝึ้กสอนเหรยีญทำง ระดบัชำติ

การแข่งขนัสรา้งสรรคผ์ลงานคณิตศาสตรโ์ดยใชโ้ปรแกรม GSP 

ระดบัช ัน้ ม.4 – ม.6

- ครูผูฝึ้กสอน O-NET ส่งผลใหผู้เ้รยีนไดผ้ลสมัฤทธิส์ูงขึน้มากกว่าปีการศกึษาที่

ผ่านมา มากว่า 3% ทัง้ระดบัช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 และ 6



นางสาวมินษนา  ภัคกิตติโสภณ
ต าแหน่งครู  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

นางสาวมนิษนา  ภัคกิตตโิสภณ
ต าแหน่ง ครู  

อายุ 55 ปี อายุราชการ 21 ปี 
วุฒิ ครุศาสตร์บัณฑิต คณิตศาสตร์ 

วทิยาลัยครูเชยีงราย

ปัจจุบันเป็นข้าราชการ อันดับ คศ.2
โรงเรียนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลัย 

เชยีงราย สพม. 36
กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์
สอนระดับชั้นมัยมศกึษาปีที ่2,6

จ านวน 21 ชั่วโมง/สัปดาห์
ปฏิบัตหิน้าที่ฝา่ยตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป

การปฏิบัติงาน

- ข้อมูลเพิ่มเตมิ ครูมินษนา -

ผลงานภาคภูมใิจ

o กิจกรรม การแขง่ขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใชโ้ปรแกรม GSP ระดับ
ม. 4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครัง้ท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ณ 
จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันท่ี 21-23 ธันวาคม 2562

o เอกสารใบความรู้ ใบงาน วชิาคณิตศาสตร์พืน้ฐาน ค22102
o เอกสารใบความรู้ ใบงาน ทฤษฎีกราฟ

o เอกสารใบความรู้ ใบงาน GSP

สื่อ แหล่งเรียนรู้

การอบรม-การพัฒนาตนเอง 

o ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ: การจัดการเรียนการสอนด้านคณติศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนในโรงเรียนเครอืขา่ยความร่วมมอืทางวิชาการของ
โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์

o ได้ผ่านการอบรมสัมมนาเชงิปฏบัิตกิารแคลคูลัสสู่หห้องเรียน
o ได้เป็นผู้ด าเนนิการจัดกิจกรรม “ค่ายพัฒนาระบบคิดดว้ยเกมสค์ณิตศาสตร์”
o เป็นคณะกรรมการด าเนนิงาน ในการแขง่ขันฟสิสิส์ัประยุทธ์ คร้ังท่ี 7 กลุ่มโรงเรียน

วทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลัย ประจ าป ี2563 ระหว่างวันท่ี 24-26 มกราคม 
2563 ณ โรงเรียนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลัย เชยีงราย

o มคีวามสามารถจัดการเรียนรู้จนสง่ผลให้สถานศกึษามคีะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระเรียนรู้
คณิตศาสตร์ สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 3 

การเป็นวิทยากร ขยายผล

o เป็นวทิยากรกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศกึษาปีท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 16-17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนวทิยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวทิยาลัย เชียงราย

o เป็นวทิยากรอบรมเชงิปฏบัิตกิาร วิธีจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์ ระหว่างงท่ี  30พฤษภาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2562 

ครมูนิษนา  ภัคกิตตโิสภณ
โทร : 095-1436888

อีเมล : minsanamath@gmail.com

ครั้งที่ 1 วันที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2563

ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างตน้เป็นความจริง
ลงชื่อ

(นางสาวมินษนา  ภัคกิตติโสภณ)
ต าแหน่ง ครู

ผลงานท่ีภาคภมูิใจ

- ข้อมูลสารสนเทศและผลการเรียน -

0% 20% 40% 60% 80% 100%

คณิตศาสตร3์
คณิตศาสตร4์
ทฤษฎีกราฟ

4 3.5 3 2.5 2



QR code Innovation online by Prezi online
https://qrgo.page.link/Aeob2

- ข้อมูลทั่วไป-

รายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR)
ประจ าปีการศึกษา 2562

นายปรีชา  หยีดน้อย ต าแหน่งครู 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
Self Assessment Report 
MR. PREECHA  YEEDNOI

- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
- หัวหน้างานน  าดื่มแคแสด
- พนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
นักศึกษาจังหวัดเชียงราย

- ผู้ฝึกสอนกีฬารักบี ฟุตบอล จังหวัดเชียงราย 

- ผลงานและรางวัลที่ได้รับ -

ติดต่อผู้จัดท า

www.facebook.com/PreechaYeednoi

- ลงช่ือ -

วิทยากร/อบรม/PLC/การพัฒนาตนเอง

ภาคเรียนท่ี 1 รวม 21 คาบ/สัปดาห์
- คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม3 ค20203 8 คาบ/สัปดาห์
- คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม5 ค20205 8 คาบ/สัปดาห์
- กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 4 คาบ/สัปดาห์
- กิจกรรมสังคมและสาธารณประโยชน์ 1 คาบ/สัปดาห์

การปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

……………………………………………………………..
(นายปรีชา  หยีดน้อย)

ผู้จัดท ารายงาน

การปฏิบติังานในหน้าที่ครูปีการศกึษา 2562

ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4

ผลการเรียน2/2562

4 3.5 3 2.5 2

ภาคเรียนท่ี 1 รวม 21 คาบ/สัปดาห์
- คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม3 ค20203 8 คาบ/สัปดาห์
- คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม5 ค20205 8 คาบ/สัปดาห์
- กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 4 คาบ/สัปดาห์
- กิจกรรมสังคมและสาธารณประโยชน์ 1 คาบ/สัปดาห์

ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4

ผลการเรียน1/2562

4 3.5 3 2.5 2

- วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง

- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

การใช้สื่อICTเพื่อการเรียนรู้

-วิทยากรการอบรมในโครงการโรงเรียนเครือข่ายขยายผล
“วิธีจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์”
-วิทยากรกิจกรรมปรับพื นฐานความรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั นมัธยมศึกษาปีท่ี1

https://qrgo.page.link/Aeob2
http://www.facebook.com/PreechaYeednoi


# บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการพัฒนาคุณภาพการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนระดับสหวิทยาเขตริมกก เชิดชู
เกียรติเนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจ าปี 2562
# ครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรมการแข่งขันท าอาหารคาว
หวานเพื่อสุขภาพระดับชั้น ม.4 – ม.6 ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 
69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุโขทัย
# ครูผู้สอนนักเรียนการแข่งขันท าอาหารคาวหวานเพื่อ
สุขภาพระดับชั้น ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 / การแข่งขันท า
น้ าพริกผักสดเครื่องเคียงระดับชั้น ม.1-ม.3 ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
มัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

วิจยัในชัน้เรียน การพฒันาแผนการจดัการเรยีนรู้ เรื่อง 
การท าขนมไทยโดยใชส้ธีรรมชาต ิชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 
โรงเรยีนวทิยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวทิยาลยั เชยีงราย

- ส่ือการสอน -

- การพัฒนาตนเอง -

รายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR)
ประจ าปีการศึกษา 2562

นางสาวพัชรี คงพันธ์ ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
Self Assessment Report Miss PATCHAREE  KONGPUN

๏ ผลิตสื่อและผลงานนักเรียน

1. การพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(กลุ่ม
งานคหกรรม)กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย จ านวน 8 ชั่วโมง
2. ประชุมปฏิบัติการ ครูไทยร่วมใจยุติวัณโรคเชียงราย 
จ านวน 16 ชั่วโมง

- ผลงานและรางวัลที่ได้รับ -

www.facebook.com/patcharee kongpun

- ข้อมูลส่วนตัว -
ชื่อ   นางสาวพัชรี  คงพันธ์  ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ
อายุ  53  ปี  อายุราชการ  29  ปี  เลขประจ าต าแหน่ง  103793
ขั้นเงินเดือน 62,170 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน 344/1 หมู่ 4 บ้านใหม่ ต.ริมกก  อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
E-mail  parcharee_kang@Hotmail.com โทรศัพท์ 091-8595970
วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) วิชาเอกบ้านและชุมชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- การปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย -

วิทยากร : Teaching Thai culture (Thai dessert) for 
PCSHSCH-YIJC SCIENCE EXCHANGE PROGRAMME 
2019 (CHIANGRAI THAILAND)

- ปฏิบัติหน้าท่ีรองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
- ปฏิบัติหน้าท่ีสอนรายวิชางานอาชีพ1 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1
- ปฏิบัติหน้าท่ีสอนรายวิชาการท าขนม / การท าอาหาร /ภูมิปัญญาไทย:อาหาร  
ไทย (รายวิชาเพิ่มเติม)

- ปฏิบัตหิน้าท่ีสอนรายวิชางานอาชีพ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6
- ปฏิบัตหิน้าท่ีหัวหน้างานอนามัยโรงเรียน
- ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้างานปฏิคมโรงเรียน
- ปฏิบัติหน้าท่ีครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/5
- ปฏิบัติหน้าท่ีครูดูแลนักเรียนบ้านพัก 6
- ปฏิบัติหน้าท่ีครูดูแลโครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ

รายวิชา                   จ านวน                        ระดับผลการเรียน           
นักเรียน     4     3.5     3     2.5     2     1.5     1     0

งานอาชีพ1                     94        81    11      2       - - - - -
การท าขนม 31        31      - - - - - - -
การท าอาหาร                  12        12      - - - - - - -

ภูมิปัญญาไทย:อาหารไทย    27        27      - - - - - - -
คิดเป็นร้อยละ            92.07  6.71  1.22    - - - - -

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน -

http://www.facebook.com/patcharee
mailto:parcharee_kang@Hotmail.com


Teaching Innovation

ข้อมูลส่วนตัว

รายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR)
ประจ าปีการศึกษา 2562

โรงเรียนวิทยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวิทยาลยั 
เชียงราย

นางพัชรินทร์ บุญยืน ต าแหน่งครู 
Self Assessment Report Mrs. Patcharin Boonyuen

๏ ผลิตสื่อและผลงานนักเรียน

ช่ือ-สกุล นาง  พัชรินทร์ บุญยืน 
อายุราชการ 17 ปี  8 เดือน
ต าแหน่งเลขที่ 122971 
คุณวุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชา คณิตศาสตร์
ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่  345 หมู่  2  
หมู่บ้านป่ายางมน  ต.รอบเวียง 
อ.เมือง จ.เชียงราย
E-mail rinlyminy@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ  085-031-2858

ผลงานและรางวัลที่ภาคภูมิใจ 

(นางพัชรินทร์ บุญยืน)
ผู้จัดท ารายงาน

ภาคเรียนที่ 1/2562
รายงานผลการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  
เร่ือง  เซต  โดยใช้เทคนิคการสอนแบบร่วมมือ
ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน

ภาคเรียนที่ 2/2562
การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยัเชียงราย  

การพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ

การปฏิบัติงานของโรงเรียน ผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งโรงเรียน 

สรุปผลการเรียนนักเรียน

https://krupatcharin.wordpress.com
https://www.pcccr.ac.th

การเผยแพร่ผลงาน

ลงชื่อ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

mailto:rinlyminy@gmail.com
https://krupatcharin.wordpress.com/
https://www.pcccr.ac.th/


1. นักเรียนเข้าแข่งขันแต่งกลอนไดร้ับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับประเทศ จากสโมสรออนไลน์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย 
2. ห้องสมุดได้รับรางวัล “ ห้องสมุดดีเด่นระดับประเทศ” จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

- ข้อมูลส่วนตัว- 

รายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

ส่ือการสอน แบบฝึกการเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

 
 

 
 

 
 
 
๏ ผลิตสื่อและผลงานนักเรียน 
 
 

ชื่อ-สกุล นางอรุณี  ผ่องใส 
ต าแหน่ง ครู   วิทยฐานะ  ช านาญการ 
อาย ุ 46 ปี  อายุราชการ  12 ปี 
ขั้นเงินเดือน 30,440 บาท 
เลขประจ าต าแหน่ง  45689 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  
 วิชาเอกบรรณารักษศาสตร์ 
วุฒิปริญญาโท 
 วิชาเอกการสอนภาษาไทย 

- ผลงานและรางวัลที่ได้รับ  

 - ลงชื่อ - 

- การพัฒนาตนเอง - 
1. พัฒนาแบบฝึกการเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าดว้ยวิธีการสอนแบบ

โครงงาน 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ด้านสรา้ง

ข้อสอบวัดสมรรถนะการเรียนรู้ (Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
๒๐๒๑  

3. เป็นคณะกรรมการคัดเลือกข้อสอบและปรบัปรุงข้อสอบกลางภาคส าหรับ
นักเรียนระดับขั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 

- การปฏิบัติหน้างานที่ได้รับมอบหมาย - 

…………………………………………………………….. 
(นางอรุณี  ผ่องใส ) 

ผู้จัดท ารายงาน 

หัวหน้างานห้องสมุด 
ภาคเรียนที่ 1 

1. กิจกรรมเสวนาหนังสือ 
   ระดับชั้น ม. 3 จ านวน 4 คาบ 
2.กิจกรรมเสวนาหนังสือ 
  ระดับชั้น ม. 6 จ านวน 10 คาบ 

ภาคเรียนที่ 2 
1. กิจกรรมเสวนาหนังสือ 
   ระดับชั้น ม. 3 จ านวน 4 คาบ 
2.กิจกรรมเสวนาหนังสือ 
   ระดับชั้น ม. 6 จ านวน 10 คาบ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ภาคเรียนที่ 1 

1. กิจกรรมชุมนุม 1 คาบ 
2. ลูกเสือ – เนตรนารี 1 คาบ 

 
ภาคเรียนที่ 2 

1. กิจกรรมชุมนุม 1 คาบ 
2. ลูกเสือ – เนตรนารี 1 คาบ 

รายวิชาที่รับผิดขอบ 
ภาคเรียนที่ 1 

1.  วิชาภาษาไทย 5 
    ท 23101  จ านวน 12 คาบ 
2. วิชาการเขยีนเชิงวชิาการ  
    ท 20201 จ านวน 8 คาบ 

รายวิชาที่รับผิดขอบ 
ภาคเรียนที่ 2 

1.  วิชาภาษาไทย 6 
    ท 23102  จ านวน 12 คาบ 
2. วิชาการภาษาไทย 4 
    ท 22102 จ านวน 3 คาบ 
     
 



ข้อมูลทั่วไป 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ 

รายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

นางศิริพร  ลิมปิวรรณ ต าแหน่ง ครูช านาญการ 

 
 
 
 
 

- ฝึกทักษะภาษาไทยให้นักเรียนและส่งเข้าร่วม
การแข่งขันทั้งภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  
ได้รับรางวัลทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและ
ตอนปลาย  
- ปฏิบัตหิน้าท่ีหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1 
- ฝึกทักษะฝึกทางภาษาไทยให้นักเรียนและส่งเข้า
ร่วมแข่งขันในระดับเขต ไดร้ับรางวัลเหรียญทอง
อันดับ 1 เป็นตัวแทนเขตเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
ทางภาษาไทย ระดับ ม.ต้นในงานศิลปหัตกรรม
นักเรียน ภาคเหนือ  ครั้งท่ี 69  ปีการศึกษา 2562 
- จัดกิจกรรมเพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์ โดยน า
นักเรียนช้ัน ม.1/2 ท ากิจกรรม หนึ่งห้องเรียน  
หนึ่งความดี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความส าคัญ
ในการช่วยเหลือผู้อื่น มีจิตสาธารณะ จิตส านึกท่ีดี 
- ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 ได้รับ
รางวัลห้องนอนสะอาด ระดับดีเยี่ยม ประจ าเดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคม  2562  

การพัฒนาตนเอง 

ชื่อ-สกุล    นางศิริพร     ลิมปิวรรณ    
ต าแหน่ง คร ู   วิทยฐานะ ช านาญการ 
อายุ      52 ปี  อายุราชการ 27 ปี   
ขั้นเงินเดือน  41,620 บาท     
เลขประจ าต าแหน่ง 33866 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี (ศษ.บ.) 
                   วิชาเอกภาษาไทย 

อบรม 

• อบรมเชิงปฏิบัติการ
ออกแบบและจัดท า
แบบทดสอบ(12 ชั่วโมง) 

• โครงการฝึกอบรมทักษะ
การให้ค าปรึกษาเชิง
จิตวิทยาของครูที่ปรึกษา
และครูหอพัก 

• เป็นคณะกรรมการคัดเลือก
และปรับปรุงข้อสอบกลาง
ภาคและปลายภาคส าหรับ
วัดและประเมินผลนกัเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น(ม.1 - ม.3) 
(12 ชั่วโมง) 

วิทยากร/คณะ
ด าเนินงาน 

• “ค่ายยุวชนคนคุณธรรม”ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 
2562 (18 ช่ัวโมง) 

• ค่ายมหัศจรรย์ วรรณคดีไทย 
 ปีการศึกษา 2562(6 ช่ัวโมง) 

• คณะกรรมการด าเนินงานในการ
แข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ครั้งท่ี 7 

• ร่วมกับคณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาพัฒนาสถานศึกษา
ได้อย่างมีคุณภาพดีเยี่ยมจนได้รับ
รางวัลพระราชทาน 3 ครั้งภายใน 
10 ปี ในโครงการคัดเลือกนักเรียน 
นักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับ
รางวัลพระราชทานระดับ
มัธยมศึกษาขนาดกลาง 
 ปีการศึกษา 2553 2557 และ 
2561 

อื่นๆ 

• ฝึกนักเรียนเขา้ร่วมแขง่ขัน
การอ่านท านองเสนาะ  
“ขับขานวจีท านองเสนาะ” 

• จัดการเรียนรู้ทีส่่งผลให้
สถานศึกษามีคะแนนเฉลี่ย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยสูงกว่าค่า
เป้าหมาย ร้อยละ 3 จาก
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET)  

การปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน 

ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 

การจดัการเรียน
การสอน 
58% 

โฮมรูม 
21% 

ลกูเสือ-เนตนารี 
4% 

ทกัษะชีวิต 
4% 

กิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ 

4% 
ประชมุหวัหน้าระดบั 

9% 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ภาษาไทยพืน้ฐาน ท 21101 

ภาษาไทยพืน้ฐาน ท 21102 

ภาษาไทยพืน้ฐาน ท 22102 4 

3.5 

3 

วิจัยในชั้นเรียน 
เรื่อง การพัฒนาทักษะการอา่นออกเสียงของ
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลัย เชียงราย 

สื่อการเรียน 
 บทเรียนส าเร็จรูปเรือ่งชนิด
ของค าในภาษาไทย 



- สื่อการสอน-

การพัฒนาตนเอง

รายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR)
ประจ าปีการศึกษา 2562

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและจัดท าแบบทดสอบ
เพื่อประเมินศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีศักยภาพสูงตามหลักสูตรกลุ่ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 27-28 เมษายน 2562
จ านวน 12 ชั่วโมง
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและจัดท าแบบทดสอบ
เพื่อประเมินศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีศักยภาพสูงตามหลักสูตรกลุ่ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 23-24 ตุลาคม 2562
จ านวน 12 ชั่วโมง
3.อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพครูสู่วิชาชีพ เพื่อขอหรือ
เล่ือนวิทยฐานะ ตาม ว21 วันที่ 8 ตุลาคม 2562 จ านวน 6
ชั่วโมง

ข้อมูลส่วนตัว

การปฏิบัติหน้างานทีค่รูผู้สอน 

ชื่อ นางบัวตูม   ออนตะไคร้ ต าแหน่ง ต าแหน่ง ครู คศ.2
อายุ 43  ปี อายุราชการ 19  ปี 4 เดือน
ขั้นเงินเดือน 37,570 บาท    เลขประจ าต าแหน่ง 131281
วุฒิการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)   วิชาเอก ภาษาไทย  

วิทยากร : การติว O-NET วิชาภาษาไทยระดับชั้น ม.3 และ
ม.6 ณ โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม วันที่ 24 มกราคม 2563 
และวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

นางบัวตูม  ออนตะไคร้ ต าแหน่งครูช านาญการ
โรงเรียนครูวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย

ภาคเรียนที่ รายวิชา ชั้น จ านวนคาบ
1/62 หลักภาษาไทยในชวีติประจ าวนั (ท30105) ม.6 12

การอ่านตีความ (ท30204) ม.6 2

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 1

กิจกรรมชุมนุม ม.ต้นม.ปลาย 1

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ม.6/3 1

รวมคาบสอนภาคเรียนที่ 1 17

2/62 พัฒนาทักษะภาษาไทย (ท30106) ม.6 12

การอ่านตีความ (ท30204)

ภาษาไทย 4 (วรรณคดีวิจักษ์ 2)

ม.6

ม.2

2

3

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 1

กิจกรรมชุมนุม ม.ต้นม.ปลาย 1

รวมคาบสอนภาคเรียนที่ 2 19

รวมคาบสอนปีการศึกษา 2562 36

ผลสัมฤทธิ์ทางเรียน
รายวิชา จ านวน

นักเรียน
ระดับผลการเรียน

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0
หลักภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน 142 82 49 11 0 0 0 0 0
การอ่านตึความ 8 8 0 0 0 0 0 0 0
พัฒนาทักษะภาษาไทย 142 142 0 0 0 0 0 0 0
การอ่านตีความ
ภาษาไทย 4 (วรรณคดีวิจักษ์)

16
23

16
9

0
11

0
2

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

คิดเป็นร้อยละ 77.64 18.13 3.93 0.3 0 0 0 0
วิจัยในชั้นเรียน : การสร้างนิสัยการท าความสะอาดห้องประจ าชั้น  
(ห้องเรียน) ตามหน้าที่เวรประจ าวัน โดยให้เพื่อนคอยตรวจเวรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่6/3



การประกนัคณุภาพสถานศกึษาและแนวทางการประเมนิ สมศ.
การอบรมพฒันาคณุภาพครสููว่ชิาชพี ว.21 โดย ศน.วรีตัน์
การคดัเลอืกและปรบัปรงุขอ้สอบกลุ่มโรงเรยีนวทิยาศาสตรฯ์
การอบรมทกัษะการใหค้ าปรกึษาเชงิจติวทิยาครูทีป่รกึษา

QR code online by Sway
Integrating Digital Tools for Learning Enhancement in 
the Subject of History.

https://sway.office.com/M9sJPH5NZVLD7goB?ref=Link

-Teaching Innovation-

-ผลงานและรางวลั-

รายงานผลการปฏิบติัหน้าท่ี

ผลงานในรอบปีการศึกษา 2562

นางสายพิน วงษารตัน์ คร ูช านาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม
โรงเรียนวิทยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย

๏ ใช ้Application ชว่ยสอน

๏ ใชส้ือ่จาก SAS  Youtube

๏ ผลติสือ่และผลงานนกัเรยีน

๏   รางวลัทรงคณุคา่ สพฐ.(OBEC AWARDS
รางวลัชนะเลศิเหรยีญทอง  ดา้นวชิาการ  
ผูน้ าเสนองานประกนัคณุภาพตามมาตรฐาน ฯ
(IQA) รางวลัยอดเยีย่ม ระดบัประเทศ

)    ผูพ้ฒันาและน าเสนอ “1 โรงเรยีน 1 นวตักรรม”

-การพฒันาตนเอง-

งานสอน
60%

หัวหน้างาน
ประกันคุณภาพ

20%

สารสนเทศ
5%

อื่นๆที่ได้รับ
มอบหมาย

15%

SAR

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562
รายวชิาประวตัศิาสตรไ์ทย 2 รหสัวชิา ส30109
รายวชิาหน้าทีพ่ลเมอืง(เพิม่เตมิ) รหสัวชิา ส30205
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562
รายวชิาประวตัศิาสตรร์ว่มสมยั รหสัวชิา ส30111
รายวชิาหน้าทีพ่ลเมอืง(เพิม่เตมิ) รหสัวชิา ส30206

-รายวิชาท่ีรบัผิดชอบสอน-

-ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน-

0

50

100

150

ประวัติศาสตร์ไทย2 หน้าท่ีพลเมือง 
1/2562

ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย หน้าท่ีพลเมือง 
2/2562

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 25624 3.5 3

https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https://piktochart.com/&psig=AOvVaw23ZVzCEIAOM6YTmK4ZI9fb&ust=1584426009584000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDx59ytnugCFQAAAAAdAAAAABAD
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https://www.google.co.th/url?sa=i&url=http://www.thaiall.com/quiz/kahoot/&psig=AOvVaw253e1ulorSx7iFVo3ZTdrJ&ust=1584427721891000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiu-bSznugCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.socrative.student&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.socrative.student&hl=en
https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https://medium.com/@TeachandCoachGA/technology-in-the-classroom-padlet-5964d7f1a88a&psig=AOvVaw0DsAQpNKfHGXdX4Wwkw2Pb&ust=1584428129487000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIin0_a0nugCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https://medium.com/@TeachandCoachGA/technology-in-the-classroom-padlet-5964d7f1a88a&psig=AOvVaw0DsAQpNKfHGXdX4Wwkw2Pb&ust=1584428129487000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIin0_a0nugCFQAAAAAdAAAAABAD


          รายงานผลการปฏิบติัหน้าท่ี  

ผลงานในรอบปีการศึกษา 2562 

นายวิรตัน์  แก้วเป็ง   คร ูช านาญการพิเศษ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
โรงเรียนวิทยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย 

 SAR 

                                                                    
ข้อมลูเพ่ิมเติม 

 

  

หน้าที่รับผิดชอบ 
1. หัวหนา้งานอาคารสถานที่ 
2. ครูผูส้อนวิชาสังคมศกึษา ม.2 
    ส 22103, ส 22104 
2. ครูผูส้อนวิชาประวัติศาสตร์ไทย  
    ม.1 ส 21103, ส 21106 
3. ครูผูส้อนวิชาหนา้ที่พลเมือง 
    ม.2 ส 22233, ส 22234 

การพัฒนาตนเอง 
1. อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและ
จัดท าแบบทดสอบเพื่อประเมินศักยภาพ
นักเรียนผู้มคีวามสามารถพิเศษทางด้าน
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ที่มี
ศักยภาพสูง ตามหลักสูตร กลุ่มโรงเรยีน
วิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

 

การพัฒนาตนเอง 
2. เป็นคณะกรรมการคัดเลือกและ
ปรับปรุงขอ้สอบกลางภาคและปลายภาค 
ด้วยกระบวนการ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ PLC ภาคเรียนที่ 2              
ปีการศึกษา 2562  

 

รายวิชาที่รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1 

1.  วิชาสังคมศกึษา ม.2 
    ส 22103 จ านวน 8 คาบ 
2. วิชาประวัติศาสตร์ไทย  
    ม.1 ส 21103  จ านวน 4 คาบ 
3. วิชาหนา้ที่พลเมือง ม.2  
    ส 22233  จ านวน 4 คาบ 

รายวิชาที่รับผดิชอบ 
ภาคเรียนที่ 2 

1.  วิชาสังคมศกึษา ม.2 
    ส 22104 จ านวน 8 คาบ 
2. วิชาประวัติศาสตร์ไทย  
    ม.1 ส 21106  จ านวน 4 คาบ 
3. วิชาหนา้ที่พลเมือง ม.2  
    ส 22234  จ านวน 4 คาบ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ภาคเรียนที่ 1 

1. กิจกรรมชุมนุม 1 คาบ 
2. ลูกเสือ – เนตรนารี 1 คาบ 

ภาคเรยีนที่ 2 
1. กิจกรรมชุมนุม 1 คาบ 
2. ลูกเสือ – เนตรนารี 1 คาบ 
 

ผลงานและรางวัล 
 เป็นผู้ฝึกสอนประกวดภาพยนตร์ส้ัน ได้รับรางวัล ในการแขง่ขันทักษะวิชาการ ปี 2562 
 ร่วมพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพดีเยี่ยมจนได้รับรางวัลพระราชทาน 3 ครัง้ภายใน 10 ปี 



รายงานผลการปฏิบติัหน้าท่ี

ผลงานในรอบปีการศึกษา 2562

นายชยันันท์  จินะพรม คร ูช านาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม
โรงเรียนวิทยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย

SAR

หน้าที่รับผดิชอบ
1. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา ศนานา และวัฒนธรรม
2 หัวหน้างานพัฒนาคุณธรรมนักเรียน
3. หัวหน้างานโรงเรียนวิถีพุทธ

การพัฒนาตนเอง
1.ผ่านการอบรมสาธิตการสวดมนต์หมูสรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ 
2.เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและจัดท าแบบทดสอบเพ่ือประเมินศักยภาพนักเรียน
3. เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เรื่องการออกแบบการเรียนรู้วิชาโครงงาน

ผลงานและรางวัล 
1. เป็นครูผู้ฝึกสอนสวดมสต์แปลบาลี-อังกฤษ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
2. เป็นครูผู้ฝึกสอนสวดมสต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะได้รับรางวัลชนะเลศระดับจังหวัด
3. เป็นครูผู้ฝึกสอนสวดมสต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะได้รับรางวัลรองชนะเลศระดับภาค
4. เป็นครูผู้ฝึกสอนบรรยายธรรมได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับจังหวัด

รายวิชาที่รับผิดชอบสอน/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาคเรียนที่ 1
1. ส 30101 ศาสนศึกษาและหลักธรรมส าหรับชีวิต ม.4 จ านวน 12 คาบ ผลสัมฤทธิ์ทางการการเรียน
เฉล่ียน 76.12
2. ส21103 ม.1 จ านวน 4 คาบ ผลสัมฤทธิ์ทางการการเรียนเฉลี่ยน 82.97
3. ลูกเ2สือ 1 คาบ 4. จริยธรรม 1 คาบ 5. กิจกรรมชุมนุม 1 คาบ
ภาเรียนที่ 2
1. ส20201 อาเซี่ยนศึกษา ม.3 จ านวน 8 คาบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ีย 76.71
2. ส22106 ประวัติศาสตร์ 4 ม.2 จ านวน 4 คาบ ผลสัมฤทธิ์ทางกราเรียนเฉล่ีย 75.61
3. ส22105 พระพุทธศานา 4 ม. 2 จ านวน 4 คาบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ีย 80.17
4. ลูกเสือ 1 คาบ 5. จริยธรรม 1 คาบ 6. กิจกรรมชุมนุม 1 คาบ



 

   การประกนัคุณภาพสถานศกึษาและแนวทางการประเมนิ สมศ. 
   การคดัเลอืกและปรบัปรุงขอ้สอบกลุ่มโรงเรยีนวทิยาศาสตรฯ์ 
   การอบรมทกัษะการใหค้ าปรกึษาเชงิจติวทิยาครทูีป่รกึษา 

รายงานผลการปฏิบติัหน้าท่ี  

ผลงานในรอบปีการศึกษา 2562 

นายบรรจง  อาทิตย์สาม ครู ชำนาญการพิเศษ  

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

-การพฒันาตนเอง- 

SAR 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
รายวิชาสังคมศึกษา 1 รหสัวิชา ส 21101 
รายวิชาประวตัิศาสตรไ์ทย 1 รหัสวิชา ส 21103 
รายวิชาหน้าท่ีพลเมือง 1 (เพิ่มเตมิ) รหัสวิชา ส 21231 
ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1/4 
ครูที่ปรึกษาชุมนุมการติวสังคม  ม.ต้น 
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีระดับช้ันมัธยมศึกษาปี่ท่ี  1 
งานพิเศษ  =  หัวหน้างานยานพาหนะโรงเรียน 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
รายวิชาสังคมศึกษา 2 รหสัวิชา ส 21104 
รายวิชาพระพุทธศาสนา 2  รหัสวชิา ส 21105 
รายวิชาหน้าท่ีพลเมือง 2 (เพิ่มเตมิ) รหัสวิชา ส 21232 
ครูที่ปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1/4 
ครูที่ปรึกษาชุมนุมการติวสังคม  ม.ต้น 
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีระดับช้ันมัธยมศึกษาปี่ท่ี  1 
งานพิเศษ  =  หัวหน้างานยานพาหนะโรงเรียน 

-รายวิชาท่ีรบัผิดชอบสอน- 

-ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน- 
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สงัคมศกึษา 1 ประวติัศาสตร ์1 หนา้ที่พลเมือง 1
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สงัคมศกึษา 2 พระพทุธศาสนา 2 หนา้ที่พลเมือง 2

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรียนภาคเรียนที่  2

4 3.5 3 2.5

ผลงานและรางวัลที่ได้รับ 

เกียรติบัตร   

บุคลากรที่มีผลงานดเีดน่ด้านการ

พัฒนาคุณภาพจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน  ระดับสหวิทยาเขตริมกก 
 



แบบรายงานผลการปฏิบัติงานแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
(Self Assessment Report : SAR)(Self Assessment Report : SAR)

ปการศึกษา 2562ปการศึกษา 2562

นางบุษบา  ปดภัย  ตำแหนงครูคศ.2นางบุษบา  ปดภัย  ตำแหนงครูคศ.2
โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เชียงรายโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ขอมูลทั่วไป การพัฒนาตนเอง

การใชสื่อ ICT

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

การปฏิบัติงาน

ชื่อ-สกุล  นางบุษบา ปดภัย
อายุ 50ป  อายุราชการ 25ป
ตำแหนงครู คศ.2
วุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต
      (สังคมศึกษา วิทยาลัยครูลำปาง)
       การศึกษามหาบัณฑิต
      (การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร) 

- คนควาศึกษาพัฒนาตนเองใหทันสมัย
  ทันตอเหตุการณจากสื่อ ICT
- แลกเปลี่ยนการเรียนรูกับคณะทำงาน
  ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
- คนควาดวยวิธีอื่นๆ

- เปนครูผูสอนมารยาทไทย ระดับม.ตน
  ไดรับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่1
  ในการแขงขันทักษะทางวิชาการจังหวัดเชียงราย
- เปนครูผูสอนมารยาทไทย ระดับม.ปลาย
  ไดรับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่1
  ในการแขงขันทักษะทางวิชาการจังหวัดเชียงราย
- ใหคำปรึกษาและชวยเหลือนักเรียนอยางสม่ำเสมอ

การใชสื่อ ICT ในการเรียนการสอน

ปจจุบันเปนขาราชการครู อันดับคศ.2
โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
กลุมสาระสังคมศึกษาและวัฒนธรรม
- สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่3
  1.สังคมศึกษา6 ส23104
  2.สังคมศึกษา7 ส23105
  3.พระพุทธศาสนา6 ส23106
  4.หนาที่พลเมือง6 ส23202
- ชุมนุมเสนทางสูมหาวิทยาลัย
- ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่3/3
- คุณธรรมจริยธรรมระดับชั้นมัธยมศึกปที่3
- ลูกเสือเนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกปที่1
- ครูประจำบานพัก 5
- งานพิเศษ
  1.หัวหนางานตรวจสอบรายไดของโรงเรียน
- กลุมงานงบประมาณและแผนงาน



สอบถาม Tel.09 0178 9445 
Email : prachton@gmail.com

การปฏิบัติหน้าที่

ภาคเรียนที่ 1
ประวัติศาสตร์โลก ส30105 ชั้น ม.6
รัตนโกสินทร์ศึกษา ส30212 ชั้น ม.6
ประวัติศาสตร์5 ส23103 ชั้น ม.3

ภาคเรียนที่ 2
ประวัติศาสตร์ไทย1 ส30104 ชั้น ม.5
ประวัติศาสตร์6 ส23107 ชั้น ม.3

ค่าร้อยละผลสัมฤทธิท์างการเรียน
ปีการศึกษา 2562

รวม 18 คาบ/สัปดาห์

รวม 16 คาบ/สัปดาห์

การพัฒนาศักยภาพนักเรียน

งานการสอน

งานการเงิน

งานประชาสัมพันธ์

PLC

งานครูท่ีปรึกษา

งานอ่ืน ๆ

การจัดการเรียนรู้
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ส30105 ส30212 ส23103 ส30104 ส23107

การพัฒนาวิชาชีพและการเป็นวิทยากร

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรม
จากครูสู่ผู้เรียน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตชุดการสอนเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน” มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วิทยากรการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย 
ด้วยกระบวนการ 1S2C 
โรงเรียนต้นแบบการสอนประวัติศาสตร์ สพม.36

วิทยากรโครงการยกระดับผลสัมฤทธิร์ะดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ และโรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม.36

บทคัดย่อการวิจัยในช้ันเรียน

การพัฒนาชุดการสอนผ่านส่ือสังคม 
วิชาประวัติศาสตร์ไทย 1
เร่ือง อาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังท่ี 69 ระดับจังหวัด
รางวัลเหรียญทอง 
มารยาทไทย มัธยมศึกษาตอนต้น
มารยาทไทย มัธยมศึกษาตอนปลาย
เล่านิทานคุณธรรม มัธยมศึกษาตอนปลาย

การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมุงกุฎ คร้ังท่ี 12 กรุงเทพมหานคร
เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์ 100 คนแรก และเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขัน

QR Code เอกสารประกอบการเรียน
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82.0

86.0

81.0 82.0

Self Assessment Report : SAR



รายงานผลการปฏิบติัหน้าท่ี 

ผลงานในรอบปีการศึกษา 2562

ว่าท่ี ร.ต.สรุยทุธ ช านาญยา  คร ูช านาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา

โรงเรียนวิทยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย

SAR

หน้าท่ีรับผดิชอบ
๑. หัวหนา้กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2. ครูผูส้อนวิชาสุขศึกษา ม.๑

พ 2๑10๑, พ 2๑10๓
2. ครูผูส้อนวิชาสุขศึกษา ม.๒

พ ๒๒๑๐๑, พ ๒๒๑๐๓
3. ครูผูส้อนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

ม.๕ พ ๓๐๑๐๒, พ ๓๐๑๐๔

การพัฒนาตนเอง
1. อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและ
จัดท าแบบทดสอบเพื่อประเมินศักยภาพ
นักเรียนผู้มคีวามสามารถพิเศษทางด้าน
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ที่มี
ศักยภาพสูง ตามหลักสูตร กลุ่มโรงเรยีน
วิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

การพัฒนาตนเอง
2. เป็นหัวหนา้การแขง่ขันกีฬากลุ่ม
มัธยมศกึษา กลุ่มที่ ๑ การแขง่ขันกีฬา
ฟุตซอล
๓. ศกึษาดูงาน ICT Fair จังหวัดมุกดาหาร

รายวิชาที่รับผิดชอบ
ภาคเรียนที่ 1

1.  วิชาสุขศึกษา ม.๑
พ 2๑10๑ จ านวน ๔ คาบ

2. วิชาสุขศึกษา ม.๒
พ ๒๒๑๐๑ จ านวน 4 คาบ

3. วิชาสุขศึกษา ม.๕
พ ๓๐๑๐๒  จ านวน ๖ คาบ

รายวิชาที่รับผิดชอบ
ภาคเรียนที่ 2

1. วิชาสุขศกึษา ม.๑
พ 2๑๑๐๓ จ านวน ๔ คาบ

2. วิชาสุขศึกษา ม.๒
พ ๒๒๑๐๓ จ านวน 4 คาบ

3. วิชาสุขศึกษา ม.๕
พ ๓๐๑๐๔ จ านวน ๖ คาบ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ภาคเรียนที่ 1

1. กิจกรรมชุมนุม 1 คาบ
2. ลูกเสือ – เนตรนารี 1 คาบ

ภาคเรยีนที่ 2
1. กิจกรรมชุมนุม 1 คาบ
2. ลูกเสือ – เนตรนารี 1 คาบ

ผลงานและรางวัล
 ร่วมพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพดีเยี่ยมจนได้รับรางวัลพระราชทาน 3 ครัง้ภายใน 10 ปี



ผลงานและรางวัล 

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่  
ประจ าปีการศึกษา 2562 

ผลงานในรอบปี 2562 

นายเกียรติไกร  ทนันชยั คร ูช านาญการพิเศษ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

โรงเรียนวิทยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย 

 1) เกียรติบัตรการท าหน้าที่เป็นวิทยากร การจัดการฝึกอบรมเชงิปฏิบัติการผู้น าเครอืขา่ยท้องถิน่(Local Network :LN)และวิทยากรท้องถิ่น(Local Trainer :LT) 
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย  ระดับประถมศึกษา 
 2) ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  พัฒนาสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพดีเย่ียม  จนได้รับรางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี  ในโครงการคัดเลือก
นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง  ปีการศึกษา 2553,2557 และ2561 
 3) เกียรติบัตรครูผู้สอนนกัเรยีนได้รบัรางวลัเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขนัวาดภาพระบายสี  ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีนระดับชาต ิครั้งที่ 69 ปี
การศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย 
 4) เกียรติบัตรเป็นผู้พัฒนานวตักรรมที่ไดร้บัรางวลัผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจ าปี 2562 ระดับประเทศ รางวัลระดับเหรียญเงิน เรื่อง Research School 
มุ่งสู่สากล โดยค่านิยม PCSHSCR Princess 
 5) ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขนังานศิลปหัตถกรรมนกัเรยีนระดบัมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่  4 – 6  กันยายน  พ.ศ.2562 
ณ โรงเรียนเทิงวทิยาคม อ.เทิง  จ.เชียงรายได้รับรางวลั  1 เหรียญทอง  2 เหรียญเงิน  5 เหรียญทองแดง  

การพัฒนาตนเอง 

                                                                    
ข้อมลูเพ่ิมเติม 

 

  

รายวิชาที่รับผิดชอบสอน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ท่ี รายวิชา/ชัน้ จ านวนชัว่โมง/สปัดาห์ 
1 ทศันศลิป์ 2 (ศ22103)/ม.2 4 
2 ทศันศลิป์ 3 (ศ23102)/ม.3 4 
3 สนุทรียภาพทางทศันศลิป์  (ศ30105)/ม.6 6 

รวมทัง้สิน้ 14 

ที่ วัน เดือน ปี เรื่อง หน่วยงานที่จัด 
1 23–24พ.ย.2562 ศึกษาดูงานและร่วมประชมุเตรยีมความพรอ้มในการจดังาน Thailand-Japan 

Student Digital Fair 
ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย มุกดาหาร 

2 20-22 ธ.ค.2562 การประชุมวชิาการงาน Thailand-Japan Students Ict Fair 2019 (TJ-
SIF2019) 

ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย มุกดาหาร 

ที่ รายวิชา 
จ านวน
นักเรียน 

ระดับคะแนน (คน) 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร 

1 ทัศนศิลป์ 2 (ศ22103) 94 85 5 1 1 2 - - - - 

2 ทัศนศิลป์ 3 (ศ23102) 95 80 12 3 - - - - - - 

3 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์(ศ
30105) 

142 93 30 13 4 2 - - - - 

รวม (คน)                             331 258 47 17 5 4 - - - - 

ร้อยละ 77.9 14.2 5.1 1.5 1.2 - - - - 



พฒันาคร ูพฒันาสถานศกึษา  
 
 
 

QR code online by Sway 
Integrating Digital Tools for Learning 
Enhancement in the Subject of History. 
https://sway.office.com/M9sJPH5NZVLD7goB?ref=Link 

-Teaching Innovation- 

-ผลงานและรางวลั- 

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่  
ประจ าปีการศึกษา 2562 

การปฏิบัติหน้าทีใ่นรอบปี 2562 

นายวราวธุ  ใสวรรณ์ คร ูช านาญการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

โรงเรียนวิทยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย 

๏ ใชส้ือ่จาก Youtube 
 
 
 
๏ ผลติสือ่และผลงานนกัเรยีน 
 
 
 

๏น านกัเรยีนฝึกซอ้มและสง่เขา้แขง่ขนัทกัษะ
ทางวชิาการทัง้ระดบัจงัหวดัเชยีงราย และ
ระดบัชาตทิีจ่งัหวดัสโุขทยั จนไดร้บ้ระดบั
เหรียญทอง ทุกประเภทของการแขง่ขนั 
 

-การพฒันาตนเอง- 

                                                                    
ข้อมลูเพ่ิมเติม 

 

  

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน ทุกระดบัชัน้ โดยรวม  อยู่ในเกณฑ ์ด ี
และ ดมีากเป็นสว่นใหญ่ นกัเรยีนสามารถเรยีนรูแ้ละปฏบิตัเิครื่องดนตรไีดทุ้ก
คนอย่างน้อย คนละ 1 ชนิด 

๏ภาคเรยีนที ่1/62          ๏ ภาคเรยีนที ่2/62  
ดนตร ี2                        ดนตร1ี 
ดนตรไีทย(เพิม่เตมิ)         ดนตร3ี 
ดนตรปีฏบิตั ิ                 ดนตรไีทย(เพิม่เตมิ) 
                                 สงัคตีนิยม 

-รายวิชาท่ีรบัผิดชอบสอน- 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ร่วมมือพฒันาสถานศกึษาได้อย่างมีคณุภาพดีเย่ียม จนได้รับรางวลั
โรงเรียนพระราชทาน 3 ครัง้ ภายใน 10 ปี ปี 2553 ปี 2557และปี2561 

   ศกึษาหลกัสตูรแกนกลาง มาตรฐานการเรยีนรู ้ค าอธบิายรายวชิา ตวัชีว้ดั 
เพื่อน ามาจดัท าแผนการเรยีนรู ้จดัท าหน่วยการเรยีนรู ้
 
   จดักจิกรรมการเรยีนการสอน เน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั มกีารวดัผลประเมนิผล 
ตามสภาพจรงิและอยู่ในเกณฑด์ถีงึดมีากสอดคลอ้งกบัมาตรฐานของโรงเรยีน 
 
   เป็นครทูีป่รกึษา อบรมดแูลนกัเรยีน ใหอ้ยู่ในระเบยีบวนิยัของโรงเรยีน ดแูล
ช่วยเหลอื สง่เสรมิคุณธรรม จรยิธรรม 
    โฮมรมูใหน้กัเรยีนไดร้บัขา่วสาร วางแผนการเรยีน การศกึษาต่อ 
 
    ปฏบิตัหิน้าทีต่ามค าสัง่ของโรงเรยีนทุกครัง้ และรวมทัง้ กจิกรรมพเิศษของ
โรงเรยีน เช่นกจิกรรมวนัไหวค้ร ูวนัเฉลมิพระชนมพรรษา  วนัพ่อ  วนัแม่  
กจิกรรมส าคญัทางศาสนา ฯลฯ 
 
    ปฏบิตักิารจดัสวนหย่อม ตามงานกจิกรรมของโรงเรยีน งานกจิกรรมของ 
กลุ่มสาระต่างๆ ในโรงเรยีน เพื่อใหโ้รงเรยีนเกดิความสวยงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่  
ประจ าปีการศึกษา 2562 

ผลงานในรอบปี 2562 

นางสาวจอมขวญัรพี ชราชิต คร ู  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชานาฏศิลป์ 

โรงเรียนวิทยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย 

 1) เกียรติบัตรครูทีป่รึกษาระดบัชั้นมทัธมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับรางวัลห้องนอนสะอาด ระดับดีเย่ียม ประจ าเดือนธนัวาคม 2562 
 2)เกียรติบัตรร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  พัฒนาสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพดีเย่ียม  จนได้รับรางวลัพระราชทาน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี  ในโครงการ
คัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดบัมัธยมศึกษาขนาดกลาง  ปีการศึกษา 2553,2557 และ2561 
 3) เกียรติบัตรครูผู้สอนนกัเรยีนได้รบัรางวลัเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขนันาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์  ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีนระดบัชาติ ครั้งที่ 
69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย 
 4) เกียรติบัตรครูผู้สอนนกัเรยีนได้รบัรางวลัเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขนัการแสดงตลก  ระดับชั้น ม.1 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีนระดับชาต ิครั้งที่ 69 ปี
การศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย 
 5) ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขนังานศิลปหัตถกรรมนกัเรยีนระดบัมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่  4 – 6  กันยายน  พ.ศ.2562 
ณ โรงเรียนเทิงวทิยาคม อ.เทิง  จ.เชียงรายได้รับรางวลั  2 เหรียญทอง  1 เหรียญเงิน   
 6) เกียรติบัตรhas successfully participated in science project presentation (science fair 2020)  january 17 2020 
 7) เกียรติบัตร pcshscr-tgushs collaboration program 2020 from 14-020 january 2020  

การพัฒนาตนเอง 

                                                                    
ข้อมลูเพ่ิมเติม 

 

  

รายวิชาที่รับผิดชอบสอน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ท่ี รายวิชา/ชัน้ จ านวนชัว่โมง/สปัดาห์ 
1 นาฏศลิป์ 1   (ศ22103) ม.1 4 
2 นาฏศลิป์ 2   (ศ22102 ) ม.2 4 
3 สนุทรียนาฏศลิป์  (ศ30104)  ม.5  6 

รวมทัง้สิน้ 14 

ที่ วัน เดือน ปี เรื่อง หน่วยงานที่จัด 
1 13–15พ.ย.2562 ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรแนวทางการท าผลงานทางวิชาการเพือ่ขอให้มีและขอ

เลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู ตามหลักเกณฑ์ (ว21/2562) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36 

2 2 ธ.ค.2562 เข้าร่วมกับคณะครแูละบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาสถานศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพดีเยี่ยมจนได้รบัรางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง ภายฝน 10 ปี 

ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย เชียงราย 

ที่ รายวิชา 
จ านวน
นักเรียน 

ระดับคะแนน (คน) 
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร 

1 นาฏศิลป์ 1   (ศ22103) ม.1 96 100 - - - - - - - - 

2 นาฏศิลป์ 2   (ศ22102 ) ม.2 94 100 - - - - - - - - 

3 สุนทรียนาฏศิลป์  (ศ30104)  ม.5 144 100 - - - - - - - - 

รวม (คน)                             334 300 - - - - - - - - 

ร้อยละ 100 - - - - - - - - 
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นางสาวนวลสวาท  จอมใจ 
ต าแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

 ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางอาชีพ(PLC)                             
การออกแบบจัดการเรียนรู้วิชาโครงงาน การจัดการด้านความ
ร่วมมือกับต่างประเทศและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและจัดท าแบบทดสอบเพื่อประเมิน
ศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ที่มีศักยภาพสูง  

รางวัล 

1. รายวิชาที่สอน: 
    ภาคเรียนที่ 1/2562 = รวม 31 คาบ 

 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ม.4 (อ30101) 
 ภาษาอังกฤษวิชาการ2 ม.6 (อ30202) 
 ชุมนุม: English is Fun 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน: ลูกเสือ ม.3 
 โฮมรูมท่ีปรึกษานักเรียน ชั้น ม.4/4 

     ภาคเรียนที่ 2/2562 = รวม 31 คาบ 
 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ม.4 (อ30101) 
 การอ่านเชิงวิเคราะห์ ม.6 (อ30208) 
 ชุมนุม:  Hello English 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน: ลูกเสือ ม.3 
 โฮมรูมที่ปรึกษานักเรียน ชั้น ม.4/4 

2. งานพิเศษ: 
 รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 
 ผู้ประสานงานโครงการญี่ปุ่น 

 

 

การปฏิบัติงานในหน้าท่ีครู  
 

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ ประจ าปีการศึกษา 2562 
Self-Assessment Report (SAR) 2019 

 

 
 
 

สื่อการจัดการเรียนการสอน 
 

การพัฒนาตนเอง  
 

 บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ระดับสหวิทยาเขตริมกก 

 รว่มกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพดีเยี่ยม จนได้รับรางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง ภายใน 10 ป ี 

 ครูฝึกสอนนักเรียน ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง  
การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายและรองชนะเลิศอันดับที่ 1 มัธยมศึกษา
ตอนต้น  

 วิทยากรโครงการค่ายคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 วิทยากรค่าย English-Chinese-Japanese Camp 2019 

 

ผลงานความภาคภูมิใจ  
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.4  

 
ภาคเรียนที่ 1  

 
ภาคเรียนที่ 2 

 



 

 

ลาก 
รูปภาพใส่ 

ครูพัชราภรณ์  คุณาธรภักด ี
ต ำแหน่ง  ครูช ำนำญกำร 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ 

จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

สื่อการเรียนการสอน:  
 

     
 การเข้าอบรม และพัฒนาตนเอง: 

- เข้าร่วมหลักสตูรการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ออกแบบและจดัท าแบบทดสอบเพื่อ
ประเมินศักยภาพนักเรียนผู้มี
ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ทีม่ีศักยภาพสูงตามหลักสูตร
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย ระดับมธัยมศกีษาตอนปลาย 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความ
พร้อมด้านความร่วมมอืทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาระดบันานาชาติกลุ่ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราช
วิทยาลัย 

 

รางวัล 
- ครูฝึกสอนนักเรียน รองชนะเลิศ

 รายวิชาที่สอน: รวม 31 คาบ 
- ภำษำอังกฤษพื้นฐำน 6 ม.5 (อ 

30106) 
- กำรพูดในที่ประชุมชน (อ 30207) 
- ชุมนุม: English  song 
- กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน: ลูกเสือ ม.1 
- โฮมรูมที่ปรึกษำนักเรียน ชั้น ม.5/4 

 
 งานพิเศษ: 
- ผู้ประสำนงำนโครงกำร KOSEN 
- หัวหน้ำงำนสวัสดิกำรโรงเรียน 

 

*************** 
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- การปฏิบัติงานในหน้าที่ครู -  
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ผลสัมฤทธิ์รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
ม.2 

2/1 

2/2 

2/3 

2/4 

 

นางกฤษณา   จันต๊ะคาด 
 ต ำแหน่ง ครู วิทยฐำนะ ช ำนำญกำรพิเศษ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
โรงเรยีนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย เชยีงรำย 

สื่อการเรียนการสอน:  
 

 อบรมภำษำอังกฤษระดับชั้น ม.ต้น                     
จำกวิทยำกร จำก OTAGO 

 อบรมกำรประยุกต์ใช้นวัตกรรมในกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะ         
ด้ำนกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษในชั้นเรียน ม.ต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชาที่สอน: รวม 24 คาบ 
 ภำษำอังกฤษฟัง-พูด1 ม.2 (อ 20205)  
 ภำษำอังกฤษพื้นฐำน ม.2 (อ22101-2) 
 ภำษำอังกฤษพื้นฐำน 1 ม.4 (อ30101-2) 
 กิจกรรมสังคมสำธำรณะ ม.4 
 ชุมนุม: นิตติ๊งและโครเชต ์
 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน: ลูกเสือ ม.3 
 โฮมรูมท่ีปรึกษำนักเรียน ชั้น ม.4/5 
งานพิเศษ: 
 เจ้ำหน้ำท่ี พัสดุโรงเรียน 
 เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุกลุ่มสำรภำษำต่ำงประเทศ  
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การเข้าอบรม และพัฒนาตนเอง: 

 ครูฝึกสอนนักเรียน  ได้รับรำงวัลเหรียญเงิน  
กำรแข่งขันละครภำษำอังกฤษ (SKIT)            
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น                 

 

 ผลงานและรางวัลที่ได้รับ: 

 ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที:่ 

นางกฤษณา จันต๊ะคาด 
ผู้รายงาน 

สื่อการเรียนการสอน 



 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรมการแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับ ม.๑-๓

 ครูผู้สอนที่จัดการเรียนรู้จนส่งผลให้สถานศึกษามีคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๓

 ตัวแทนโรงเรียนร่วมท าวิจัยให้แก่โรงเรียนในกลุ่ม Education Hub 
Thailand ร่วมกับ สพฐ.

การปฏิบัติงานในหนา้ที่ครู 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ข้อมูลทั่วไปและประวัติการท างาน

รายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) ปีการศึกษา 2562

นางคะนึงนิจ พลตรี 
ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ช านาญการ

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒
รายวิชาที่สอน 
• ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๕ (อ๒๓๑๐๑) ม.๓
• ภาษาอังกฤษการอ่าน (อ๓๓๒๐๑) ม.๖
• กิจกรรมชุมนุม นักบริกรน้อย
• กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.๒
• โฮมรูมที่ปรึกษานักเรียนชัน้ ม.๓/๔
งานพิเศษ
• หัวหน้างานสารบรรณโรงเรียน
• รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
• ดูแลงานการพัฒนาครูให้การขอมี/เล่ือนวิทยฐานะ
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒
รายวิชาที่สอน
• ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๒ (อ๒๑๑๐๒) ม.๑
• การพูดในท่ีประชุมชน (อ๒๓๒๐๗) ม.๓
• กิจกรรมชุมนุม CROSSWORD
• กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.๓
• โฮมรูมที่ปรึกษานักเรียนชัน้ ม.๓/๒

ผลงานและรางวัลที่ได้รับ 

การพัฒนาตนเอง 

เข้าร่วมการอบรม/สัมมนา
 การอบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการสอนภาษาอังกฤษส าหรับ

โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย
 การอบรมการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร

ทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการ Active Learning 
 น าเสนอสื่อการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน CEFR
 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (PLC)
 การอบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยแอพพลิเคชั่น

สื่อ/นวัตกรรม/รูปแบบ/กระบวนการจัดการเรียนรู้

นางคะนึงนิจ พลตรี ผู้จัดท ารายงาน

 ชื่อ-สกุล นางคะนึงนิจ พลตรี
 เกิดวันที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๒๙ อายุ ๓๓ ปี
 เร่ิมรับราชการ ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย วันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๔

โรงเรียนบ้านเทอดไทย สพป.ชร เขต ๓
 ย้ายมาด ารงต าแหน่ง ครู วันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๘

โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. ๓๖
 ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ครู วิทยาฐานะ ช านาญการ

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย

การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในศตวรรตที่ ๒๑                     
ข้าพเจ้าได้จัดรูปแบบการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยมีการน า
แอพพลิเคชั่นการศึกษามาช่วยสอน เช่น Plickers / Kahhot / Socrative
สื่อเทคโนโลยี เช่น You Tube / Google Classroom และได้สร้าง
นวัตกรรมเสริมทักษะแก่ผู้เรียนในรูปแบบของแบบฝึกทักษะ



 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
         กิจกรรมการแข่งขนัเล่านทิาน (Story Telling)  ระดับ ม.๑-๓ 
 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับ ม.๑-๓ กิจกรรมการแข่งขันพูด

ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) 
 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนนักเรียนเข้าสอบโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน  เอเอฟเอส รุ่นที่ ๕๙  
 ครูผู้สอนที่จัดการเรียนรู้จนส่งผลให้สถานศึกษามีคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศสูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 กรรมการตัดสินการแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาองักฤษ ระดับภูมิภาค ปี ๒๕๖๒ 
 กรรมการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเอเอฟเอส รุ่นที่ ๕๙ (๒๕๖๓-๒๕๖๔) 

การปฏิบัติงานในหน้าที่ครู  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ข้อมูลทั่วไปและประวัติการท างาน 

รายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) ปีการศึกษา 2562 

นางสาวจิณณ์ณิตา  พงศ์จักรธนโชติ 
ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ช านาญการ 

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ 
รายวิชาที่สอน  
• ภาษาอังกฤษ ๑ (อ๒๓๑๐๑) ม.๑ 
• หลักภาษาอังกฤษ (อ๓๒๑๐๑) ม.๕ 
• ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๓ (อ๓๒๒๐๓) ม.๕ 
• ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๕ (อ๓๓๒๐๓) ม.๖ 
• กิจกรรมชุมนุม English for fun 
• กิจกรรมลูกเสือ ม.๒ 
• รองหัวหน้าระดับ ม.ต้น 
งานพิเศษ 
• หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
• หัวหน้าฝ่ายงานวดัและประเมนิผล 
• รองหัวหน้าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ 
รายวิชาที่สอน 
• ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๒ (อ๓๒๑๐๒) ม.๔ 
• ภาษาอังกฤษวิชาการ ๖ (อ๓๐๒๗๓) ม.๖ 
• กิจกรรมชุมนุม CROSSWORD 
• กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.๒ 
• โฮมรูมที่ปรึกษานักเรียนชัน้ ม.๖/๓ 

ผลงานและรางวัลที่ได้รับ  

การพัฒนาตนเอง  

เข้าร่วมการอบรม/สัมมนา 
 เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์วชิาภาษาองักฤษ 

(IDP) ด้านการจัดการศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์ 
 ผ่านการอบรมหลักสูตร “ผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา”  
 การอบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน IDP teachers training workshop 
 การอบรมโครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุน่ด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกยีรติฯ 
 การอบรมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ตัดสินโต้สาระวาทีภาษาองักฤษ สพฐ.  
         (OBEC English Debate Adjudication Training) 
 การอบรมภาษาต่างประเทศและพิธกีารด้านต่างประเทศ (หลักสูตรภาษาต่างประเทศเพื่อ

การส่ือสารภาษาอังกฤษ) ภายใต้โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศอาเซียน +๖ 
และ GMS 

ส่ือ/นวัตกรรม/รูปแบบ/กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

นางสาวจิณณ์ณิตา  พงศ์จักรธนโชติ ผู้จัดท ารายงาน 

 ชื่อ-สกุล นางสาวจิณณ์ณิตา  พงศ์จักรธนโชติ 
 เกิดวันที่ ๓ ส.ค. ๒๕๒๗ อายุ ๓๕ ปี 
 เร่ิมรับราชการ ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย วันที่ ๓ ส.ค. ๒๕๕๒ 
     โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม สพป.ชร เขต ๓ 
 ย้ายมาด ารงต าแหน่ง ครู วันที่ ๙ ส.ค. ๒๕๕๔ 
     โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. ๓๖ 
 ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ครู วิทยาฐานะ ช านาญการ 
     โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  
เชียงราย 

          ข้าพเจ้าได้จัดกระบวนการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning โดยเน้นให้ผู้เรียนสืบค้น
และเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง โดยได้น าแอพพลิเคชั่น Kahoot/ Jeopardy และสื่อ
และเทคโนโลยี You tube, Microsoft office และ Google classroom เข้ามาช่วยในการ
จัดการเรียนการสอน 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2/2562 
รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๒ ม.๔/๕-๖ 
รายวิชาภาษาอังกฤษวิชาการ ๖ ม.๖/๕-๖  



รายงานผลการประเมนิตนเอง 
(Self Assessment Report: SAR)

ปีการศกึษา 2562

นางสาวธดิารัตน ์อนุพงศานกุลู
ครูพิเศษ

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ข้อมูลทั่วไป

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สื่อการเรียนการสอน

การปฏิบัติงานในหน้าทีค่รู

การเข้าอบรมและพัฒนาตนเอง

ผลงานและรางวัล
ครูผู้ฝึกสอนเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่
การแข่งขันเปิดพจนานุกรมภาษาญี่ปุ่น

การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมด้าน
ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา
ระดับนานาชาติกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์

ภาษาญี่ปุ่น 1 (ญ 20201)
ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 1 (ญ 30201)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน: ลูกเสือ ม.2
กิจกรรมชุมนุม: ภาษาญี่ปุ่นหรรษา

ภาษาญี่ปุ่น 1 (ญ 20201)
ภาษาญี่ปุ่น 5 (ญ 20205)
ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 1 (ญ 30201)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน: ลูกเสือ ม.2
กิจกรรมชุมนุม: nihongo WOW!

รายวิชาที่สอน ภาคเรียนที ่1 รวม 19 คาบ

รายวิชาทีส่อน ภาคเรียนที ่2 รวม 25 คาบ

ชื่อ-สกุล นางสาวธิดารัตน์ อนุพงศานุกูล
วันเกิด 2 เมษายน 2538 อายุ 25 ปี
สัญชาติ ไทย  เชื้อชาต ิไทย ศาสนา พุทธ

งานพเิศษ

ช่วยเหลือกลุ่มงานบุคลากร
ช่วยเหลือกลุ่มงานทะเบียน-วัดผล

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางอาชีพ (PLC)
การอบรมโครงการ NIHONGO Partners

ครูผู้ฝึกสอนเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น

ครูผู้ฝึกสอนเหรียญทอง
การแข่งขันเลือกตอบประโยคภาษาญี่ปุ่น

นางสาวธิดารัตน์ อนุพงศานุกูล
ผู้รายงาน
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
รายวิชาภาษาอังกฤษวิชาการ 2 (อ 30202) 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
รายวิชาภาษาอังกฤษวิชาการ 3 อ 30203) 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
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นางสร้อยทิพย์  แก้วหน่อ 
ต าแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

 อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมด้านความร่วมมือ
ทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาระดับนานาชาติกลุ่ม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  

 อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและจัดท าแบบทดสอบ                
เพ่ือประเมินศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีศักยภาพสูงตามหลักสูตร
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย                    
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)                   
เรื่องการออกแบบจัดการเรียนรู้วิชาโครงงาน การจัดการ
ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศและการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

 
 
 
 
 
 

รายวิชาที่สอน: รวม 31 คาบ 
 ภาษาอังกฤษวิชาการ 2 ระดับชั้น ม.6 (อ 30202) 
 ภาษาอังกฤษวิชาการ 3 ระดับชั้น ม.6 (อ 30203) 
 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบ SAT (อ 30210) ระดับชั้นม.5 
 ชุมนุม: MC Tutor , English for brighter future 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน: ลูกเสือ ม.3 
 โฮมรูมท่ีปรึกษานักเรียน ชั้น ม.6/4 
 จริยธรรม ระดับชั้น ม.6 

งานพิเศษ:  
 หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ 
 ผู้ประสานงานโครงการแลกเปลี่ยน Science Exchange 

Programme ประเทศสิงคโปร์ 

 
 
 
 

การปฏิบัติงานในหน้าที่ครู  
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ ประจ าปีการศึกษา 2562 
Self-Assessment Report (SAR) 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

การเข้าอบรมและพัฒนา
ตนเอง  
 
 
 
 
 
 
 

 ครูฝึกสอนนักเรียน เหรียญเงินการแข่ง skit ม.ปลาย  
งานมหกรรมศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่  69  
ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สพม 36  
ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม วันที่ 4-6 กันยายน 2562 

 ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พัฒนาสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพดีเยี่ยม  
จนได้รับรางวัลพระราชทาน ๓ ครั้ง ภายใน ๑๐ ป ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานและความภาคภูมิใจ 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ SAR
ประจ าปีการศึกษา 2562

นางสาวสุรรีตัน ์ จนัทรส์กาว

นวัตกรรมการสอน

ปฏิบัติหน้าที่การสอน 1/2562 ปฏิบัติหน้าที่การสอน 2/2562

จ 20201    ภาษาจีน 1 จ 20201    ภาษาจีน 1

จ20203     ภาษาจีน 3 จ30201     สนทนาภาษาจีน 1  (ม.4)

จ30201     สนทนาภาษาจีน (ม.5) จ30201     สนทนาภาษาจีน 1 (ม.5)

จ30203    ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 1 จ30203     ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 2

กิจกรรมชุมนุม ภาษาจีน  ภาษาใจ กิจกรรมชุมนุม ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสอื กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสอื

โฮมรูมที่ปรึกษานักเรียนชัน้ ม.5/6 โฮมรูมที่ปรึกษานักเรียนชัน้ ม.5/6

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ กิจกรรมสาธารณประโยชน์

กิจกรรมทักษะชีวิต กิจกรรมทักษะชีวิต

ประชุมกลุ่มสาระฯ ประชุมกลุ่มสาระฯ

รวม 25 คาบ รวม 31 คาบ

ผลงานการสนับสนุนนักเรียนไปศึกษาต่อ และ เข้าค่ายภาษาจีน

นักเรียนมีโอกาสศึกษาต่อในด้านภาษาจีนในต่างประเทศโดยใน                  
ปกีารศึกษา 2562 มีนักเรียนสามารถได้รับทุนการศึกษา
คณะแพทยศ์าสตร์ มหาวิทยาลัย Nanjing Medical University                            
ได้แก่นายรัชชานนท์  ชุมภู

นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย ได้รับการคัดเลือกทั้งสิ้นจ านวน 5 คนจากนักเรียนทั่ว
ประเทศจ านวน 40 คน 

การปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอน กิจกรรมที่รับผิดชอบ

ผลงานรางวันที่ได้รับ
• ครูผู้สอนนักเรียนงานศลิปหัตถกรรมนักเรียนระดบัมธัยมศกึษา 

จังหวัดเชียงราย คร้ังที่ 69   
การพูดภาษาจีน ม.ต้น                     เหรียญทองอันดบั 3
การพูดภาษาจีน ม.ปลาย เหรียญเงิน
ละครภาษาจีน เหรียญทองอันดับ 3
เขียนเรียงความภาษาจีน เหรียญทองแดงรองอันดับ 
เล่าเรื่องจากภาพ               ทองแดง

ครูผู้สอนนักเรียนการแข่งขันทักษะภาษาจีนระดับศูนยภ์าษาจีนสพฐ. 
การร้องเพลงจีน                          เหรียญทอง

ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที ่5/6 ได้รับรางวัล ห้องนอนนักเรียนสะอาด ระดับดีเย่ียม
ประจ าเดือน สิงหาคม กันยายน และธันวาคม 2562 และ มกราคม กุมภาพันธ์ 2563
 ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาพฒันาสถานศึกษาไดอย่างมีคุณภาพดีเย่ียมจนได้รับ
รางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ปีการศึกษา 2553 2557 และ 2561
Certificate of appreciation in organizing the English-Chinese-Japanese Camp 2019
at Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai
 Certificate of appreciation in organizing the PCSHSCR-TGUSHS Collaboration
Program 2020 (Chiang Rai, Thailand)
 Participating in the Science Project Presentation (Science Fair 2020)
at Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai

กิจกรรมเผยแพร่และเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน

 กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมจีน เช่น เขียนพู่กันจีน วาดหน้ากากจีน   วาดพัดจีน
 เทศกาลตรุษจีน
 การเรียนรู้แลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรมกับนักเรียนจากประเทศสิงคโปร์

การปฏิบัติหนา้ที่อื่น ๆ  ท่ีได้รับมอบหมาย

 ผู้ประสานงานอาสาสมัครนักศึกษาผู้ช่วยสอนชาวจีน
 หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม
 คณะกรรมการเก็บรักษาเงินโรงเรียน
 สารบรรณกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 ครูที่ปรึกษาประจ าบ้านพัก 3
 ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6

0

50

100

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0
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ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 3 （2_2562)

ข้อมูลสารสนเทศผลการเรียน
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สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
ปีการศึกษา 2562 
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นางสาวนาถวดี นวิรรัมย์ 
ต ำแหน่ง  ครูพเิศษ (ครผูู้สอนภำษำอังกฤษ) 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

สื่อการเรียนการสอน:  
 

การเข้าอบรม และพัฒนาตนเอง : 
- อบรมเชิ งปฏิบัติกำรออกแบบและจัดท ำแบบทดสอบ                 

เพ่ือประเมินศักยภำพนักเรียนผู้มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำน
วิทยำศำสตร์ และคณิตศำสตร์ที่มีศักยภำพสูงตำมหลักสูตร
กลุ่มโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย เชียงรำย  

- อ บ ร ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก ำ ร  ก ำ ร ใ ช้ สื่ อ ดิ จิ ทั ล เ พ่ื อ ก ำ ร ส อ น  
Integrating Digital Tools for Learning 

รางวัล : 
- ครูฝึกสอนนักเรียน รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง  

กำรแข่งขันละครภำษำอังกฤษ (SKIT) ระดับชั้นมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

 

 รายวิชาที่สอน:  
- ภำษำอังกฤษพื้นฐำน ม.2 (อ22101) 
- ภำษำอังกฤษรอบรู้ ม.3 (อ20202) 
- ภำษำอังกฤษวิชำกำร (อ30103) 
- กำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ (อ20203) 
- ชุมนุม: กำรปักครอสติส และโอริกำมิ 
- กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน: ลูกเสือ ม.3 
- โฮมรูมท่ีปรึกษำนักเรียน ชั้น ม.2/4 

 
 งานพิเศษ : 
- ช่วยเหลือกลุ่มงำนบุคลำกร 
- ช่วยเหลือกลุ่มงำนทะเบียน-วัดผล 

 

*************** 

- การปฏิบัติงานในหน้าที่ครู -  
 

รายงานผลการปฏบิัติหน้าที่ ประจ าปกีารศึกษา 2562 
Self-Assessment Report (SAR) 2019 

 

หมายเหตุ: แผนภูมดิ้านบนสรุปจากการวัดผลการสอนในทุกรายวิชา
ของครนูาถวดี นิวรรัมย์ ปีการศึกษา 2562 





รายงานผลการปฏิบตัิงาน 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
สื่อกำรสอน 

โรงเรยีนวิทยาศาสตรจ์ุฬาภรณราชวิทยาลยั เชียงราย 

Self-Assessment Report 

S

A

R

 

ชื่อ  น.ส.นันท์นภัส อุดกันทา ชื่อเล่น  แพม 
ต ำแหน่ง นักจิตวิทยาแนะแนว 
วัน เดือน ปีเกิด  10 ตุลาคม  2538   อำย ุ 24  ปี 
วุฒิกำรศึกษำ  วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา)                     
                   ม.เกษตรศาสตร์ 

• แนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ครู 

รำยวิชำที่สอน 

การปฏบิตังิานในหน้าที ่

นกัจติวทิยาแนะแนว 

• ดแูล ใหค้ ำปรกึษำนักเรยีน ประสำน

ผูป้กครองและสง่ตอ่โรงพยำบำล 

• จดัท ำแบบประเมนิควำมฉลำดทำงอำรมณ์

(EQ)และควำมเครยีด ช ัน้ม.1-6 

• จดัท ำแบบส ำรวจควำมชว่ยเหลอืนักเรยีน 

ช ัน้ม.1-6 

• จดัท ำโครงกำรจติวทิยำแนะแนว 

• จดักจิกรรมกำรพบครปูระจ ำช ัน้และครู

บำ้นพกั 

• จดักจิกรรมเรยีนอยำ่งไรใหม้คีวำมสขุ 

• จดักจิกรรมพฒันำควำมฉลำดทำงอำรมณ์

และควำมเครยีด ในคำบแนะแนว  

 

การพฒันาตนเอง 

• เขำ้รว่มอบรมกำรท ำแบบทดสอบทำง

จติวทิยำ ไดแ้ก ่แบบทดสอบTMHQ, 

PTSS,TST  

• เขำ้รว่มอบรมกำรดแูลสขุภำพจติของ

นักเรยีน 



รายงานการปฏิบัติงาน
(Self Assessment Report : SAR) 

ปีการศึกษา 2562

นางสาวศุษมารัตน์    วงศ์ผา
ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีพยาบาล
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย

ข้อมูลทั่วไป


ชื่อ-สกุล   นางสาวศุษมารัตน์     วงศ์ผา
เกิดวันที่  19  มีนาคม 2533 อายุ 30 ปี
สัญชาติ  ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนา  พุทธ 
ที่อยู่  บ้านเลขท่ี 109 หมู่ 9 ต าบลป่าตาล  
อ าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

สาขา สาธารณสุขศาสตร์

หน้าท่ีเจ้าหน้าพยาบาลและกิจกรรม

การปฏิบัติงานในหน้าที่ 


 เสนอโครงการของบประมาณร่วมกับผู้ร่วมงาน
 จัดระบบข้อมูลและปฏิบัติงานกับผู้ร่วมงาน
 เสนอร่าง จัดพิมพ์หนังสือโต้ตอบทุกประเภทและจัด

ส าเนาคู่ฉบับของหนังสือทุกฉบับ
 รับผิดชอบห้องพยาบาลของโรงเรียนและจัดหาเครื่อง

เวชภัณฑ์ท่ีจ าเป็นไว้บริการ
 รับผิดชอบตรวจสุขภาพนักเรียนบันทึกให้เป็นปัจจุบัน
 ติดตามผลสุขภาพนักเรียน  บันทึกให้เป็นปัจจุบัน
 จัดท าสถิตินักเรียนและครู-บุคลากร ท่ีเจ็บป่วยมา

ขอรับบริการจากห้องพยาบาลและสถิติการใช้ยา
 น านักเรียนท่ีป่วยฉุกเฉินส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล

และแจ้งให้ผู้ปกครองทันทีกรณีท่ีนายแพทย์วินิจฉัยให้
นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล

 ประเมินผล สรุปผลการปฏิบัติงานเป็นรูปเล่ม
 ประสานงานและให้ความร่วมมือกับงานทุกกลุ่ม

บริหารเพื่อเกียรติยศและศักด์ิศรีของโรงเรียน
 เบิกใช้ ดูแล บ ารุงรักษาวัสดุ-ครุภัณฑ์ประจ างานโดย

ใช้ระบบ 5 ส
 เก็บรักษาหนังสือ-เอกสารราชการเกี่ยวกับงาน
 ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมายหรือส่ังการจาก

ผู้อ านวยการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนางานของ
โรงเรียน

ดูแลรักษาพยาบาลนักเรียน ครูบุคลากรโรงเรียน
เบ้ืองต้นและส่งต่อโรงพยาบาล
กิจกรรมวัยใส ใส่ใจสุขภาพ 
งานประกันอุบัติเหตุ
กิจกรรมประชาสัมพันธ์วันเอดส์โลก 
กิจกรรมวัยใส ไร้เหา 
กิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขนักเรียน
ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านสุขภาพสู่ชุมชน
กิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขนักเรียน
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
กิจกรรมรณรงค์อันตรายจากพิษภัยบุหรี่ 
กิจกรรมตรวจสุขภาพด้วยตนเอง ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3



รายงานการปฏิบัติงาน
(Self Assessment Report):SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๒

นางสาวรสสุคนธ์  เขื่อนทา 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อ-สกุล นางสาวรสสุคนธ์  เขื่อนทา
อายุ ๓๐  ปี  ๒ เดือน
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่พยาบาล
โทร. ๐๙๐-๓๑๙๕๑๔๖
ปฏิบัติหน้าที่ งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและหอพัก

การปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งเจ้าหน้าที่พยาบาล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒
- ดูแลรักษาพยาบาลนักเรียน ครูบุคลากรโรงเรียนเบื้องต้นและส่งต่อโรงพยาบาล
- ปฏิบัติงานตามหน้าที่ในต าแหน่งเจ้าหน้าที่พยาบาล
- รับผิดชอบกิจกรรมวัยใส ใส่ใจสุขภาพ 
- รับผิดชอบงานประกันอุบัติเหตุ
- กิจกรรมค่ายพัฒนาภาวะผู้น าคณะกรรมการนักเรียน 
- กิจกรรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนประจ าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
- กิจกรรมโรงเรียนปลอดลุกน้ ายุงลาย รณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลายตามแหล่งเพาะพันธุ์ตามจุดต่างๆในโรงเรียน 
- กิจกรรมนักเรียนฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ๔ สายพันธุ์ จาก รพ.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
- กิจกรรมโครงการฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑
- กิจกรรมตรวจสุขภาพส าหรับคณะครูและบุคลากร ประจ าปี ๒๕๖๒ 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
- กิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนทุกคน
- กิจกรรมตรวจคุณภาพน้ าดื่มภายในโรงเรียน (น้ าดื่มเพ่ือสุขภาพ) 
- เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการโรงเรียนปลอดภัย บริษัทสยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) 
- กิจกรรมประชาสัมพันธ์วันเอดส์โลก 
- กิจกรรมวัยใส ไร้เหา 
- กิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขนักเรียนประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านสุขภาพสู่ชุมชน
- เข้าร่วมอบรมการใช้แบบประเมินทางด้านจิตวิทยา 
- กิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขนักเรียนประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เก่ียวกับโรคไข้หวัดใหญ่ และโรคปอดอักเสบจาก

ไวรัสโคโรนา ภายในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
- กิจกรรมรณรงค์อันตรายจากพิษภัยบุหรี่ 
- กิจกรรมตรวจสุขภาพด้วยตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓




























































