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ค าน า 

 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จัดท าขึ้นเพ่ือใช้

เป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์และแนวทางในการด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยทบทวนงาน/โครงการ
และผลการด าเนินงาน ความส าเร็จ จุดอ่อน จุดแข็ง นอกจากนั้นยังค านึงถึงความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลด้าน
การศึกษา ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
นอกจากนั้นยังค านึงถึงภารกิจหลักที่จะต้องเร่งด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๕ ที่มุ่งเน้นสาระส าคัญของคุณภาพและความ
เสมอภาคทางการศึกษา เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาของชาติเป็นไปเพ่ือพัฒนาคุณภาพ คนไทยและสังคมไทยอย่าง
ยั่งยืน 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ฉบับนี้เกิดจากการระดมความคิดการมีส่วนร่วมของครู 
บุคลากรและฝ่ายบริหารทุกคน จึงหวังว่าแผนปฏิบัติการฉบับนี้จะน าไปสู่การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 

 
 

                      นโยบายและแผน 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
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คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

 
 

  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มีมติเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ขอให้การด าเนินงานใน
โครงการและกิจกรรมต่างๆ ตามแผนกลยุทธ์ที่ เกี่ ยวข้องตามแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ  
ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ในการบริหารและการพัฒนาการศึกษาที่ก าหนดไว้  โดยเป็นไปตาม 
ความมุ่งหมายของทางราชการทุกประการ 
  ในนามของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขอแสดงความชื่นชมต่อผู้บริหารและคณะครูที่
ได้มีความวิริยะอุตสาหะในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ อย่างละเอียดรอบคอบ  ทั้งนี้โดย
ค านึงถึงมาตรฐานการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสอดคล้องกับแนวทางในการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๖๑) ที่มุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
และการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 
 
  ให้ความเห็นชอบ ณ วันที่ ๑๕ เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
             (รศ.ดร. สมศักดิ์   อภิสิทธิวาณิช) 
        ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
            โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
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ส่วนที่ ๑  

ข้อมูลทั่วไป 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 

 ช่ือสถานศึกษา  โรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

 ตั้งอยู่ เลขท่ี ๓๔๕ หมู่ ๒ ต าบลรอบเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๐๐๐ 

 โทรศัพท์ ๐-๕๓๑๗-๔๕๕๑-๔  โทรสาร ๐-๕๓๑๗-๔๕๕๕ 

 e-Mail:  pcc_cr@hotmail.com  website : www.pcccr.ac.th 

 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๖ 

 เนื้อท่ี ๑๔๙ ไร่ ๒ งาน ๘๖ ตารางวา 

 มีเขตพื้นที่บริการ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา เชียงใหม่  ล าพูน   
ล าปาง  แพร่  น่าน และแมฮ่่องสอน 

 
 

2.  วัตถุประสงค์การจัดตั้งโรงเรียน 
 

1) เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร
ราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ ๓ รอบ 

2) เพื่อเป็นสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที่ฝึก
ทั กษะความรู้ ค ว ามสามารถของนั ก เ รี ยนด้ า น
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่วัยเยาว์ซึ่ง
เป็นการเตรียมบุคลากรไว้รองรับโครงการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 

 
3) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่เรียนดีมีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีโอกาสเพิ่มมากขึ้นในการเข้า

เรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาและได้พัฒนาความรู้พื้นฐานในด้านนี้อย่างเข้มข้นน าไปสู่การแก้ปัญหาและปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมให้ได้ผลอย่างแท้จริง 

4) เพื่อเป็นสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตัวอย่างในด้านการฝึกอบรมนักเรียนให้เป็นกุลบุตรกุลธิดาที่เพียบพร้อมด้วย
จริยธรรมสามารถพ่ึงพาตนเองได้และเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
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3. แนวการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

๑. การรับรองสิทธิและโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนมีวัตถุประสงค์พิเศษในการรับนักเรียนที่มีความสมารถทางด้าน

วิทยาศาสตร์  โดยการด าเนินการสอบคัดเลือกตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้โอกาสกับนักเรียนที่มี

ความสามารถอย่างเสมอภาค  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเป็นที่เช่ือถือของผู้ปกครองและ

ชุมชน 

๒. การปฏิรูปการเรียนรู้โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 

๒๕๕๑ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและมีเป้าหมายในการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์

เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

๓. การประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางของส านักงาน

รับรองมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) ได้ระดับดีมากทุกมาตรฐานและนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ย ๓.๐๐ ทุกระดับชั้น 

 

 

 

 

 

 

 

๔. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  โรงเรียนได้น านวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนา

ระบบบริหารและการจัดการเรียนการสอน  ครูสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน  การท าสื่อการสอนนักเรียน

สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นและการเรียนรู้ได้ระดับดีทุกคน 

๕. การปรับปรุงโครงสร้างเพื่อรองรับการกระจายอ านาจ  โรงเรียนจัดโครงสร้างการบริหารงานตามบริบทของโรงเรียน

เป็น ๔ กลุ่มงานกับ ๒ ส านักงานและ ๘ ฝ่ายงาน  ตามหลักการกระจายอ านาจเพื่อให้เกิดความคล่องตัว  โปร่งใสและเป็นธรรมโดย

อาศัยหลักการมีส่วนร่วมและการตรวจสอบถ่วงดุล 

๖. การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆอาทิเครือข่ายผู้ปกครองในการ

พัฒนาการจัดการศึกษาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากร

และโครงการเครือข่ายทางไกลเพื่อพัฒนาชนบทเป็นต้น 
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                                                                                      ๗. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาโรงเรียน  

                                                                                                มีแผนการระดมทรัพยากรจากชุมชนท้องถิ่น 

                                                                                                และผู้ปกครองนักเรียนให้มีส่วนร่วมในการจัด 

                                                                                                ก า ร ศึ ก ษ า พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ นั ก เ รี ย น แ ล ะ 

                                                                                           คุณภาพของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

๘. การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนได้จัดท าโครงการประชุมอบรมสัมมาบุคลากรภายในโรงเรียนและจัดส่งบุคลากรเข้าร่วม

โครงการอบรมประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้นตลอดจนอนุญาตให้บุคลากรไปศึกษาต่อภายในประเทศ

ประเภทนอกเวลาและภาคฤดูร้อนและสนับสนุนให้ครูไปศึกษาดูงานต่างประเทศ  สนับสนุนให้ครูท าผลงานทางวิชาการเพื่อขอ

ก าหนดต าแหน่งให้สูงขึ้น 

๙. การพัฒนาสู่การเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคโรงเรียนได้ท าความตกลงกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ใช้หลักสูตร

เดียวกันเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นโรงเรยีนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคในปีการศึกษา ๒๕๕๑ ตามประกาศส านักงาคณะกรรมการการศึกษา

ขั ้นพื ้นฐานคร ูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเร ียนได ้เข ้าร ับการฝ ึกอบรมด ้านความรู ้เทคโนโลยีการผลิตสื่อ 

การสอน พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

๑๐. การพัฒนาระบบการดูและนักเรียนประจ าให้มีคุณภาพ  โรงเรียนได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานให้มีความ

เหมาะสมกับภาระกิจการดูแลนักเรียนประจ า ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นโดยบริหารจัดการงบประมาณเพื่อให้บรรยากาศการอยู่บ้านพัก

นักเรียนมีลักษณะที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยได้ดียิ่งข้ึน 

๑๑. การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและ 

โครงการสืบสานงานพระราชด าริโรงเรียสนับสนุน

และส่งเสริมการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและ

โครงการสืบสานงานพระราชด าริอย่างสม่ าเสมอ  

อาทิ การจัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

4.  ข้อมูลนักเรียน 

           ตาราง  จ านวนนักเรียนแยกตามระดับชั้นเรียน แยกตามเพศ  

ล าดับ ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๔ ๓๘ ๕๘ ๙๖ 

๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๔ ๓๗ ๕๙ ๙๖ 

๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๔ ๔๕ ๕๐ ๙๕ 

๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๖ ๕๐ ๙๕ ๑๔๕ 

๕ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๖ ๔๑ ๑๐๒ ๑๔๓ 

๖ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๖ ๓๖ ๑๐๗ ๑๔๓ 

รวม ๓๐ ๒๔๘ ๔๗๕ ๗๒๓ 

 

          

                              แผนภาพ  จ านวนนักเรียนแยกตามระดบัช้ันเรียน แยกตามเพศ  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

5. ข้อมูลครูและบุคลากร 

   ตาราง  จ านวนข้าราชการ จ าแนกตาม ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู ้ แยกตามเพศ และวุฒิการศึกษา 

ล าดับ ต าแหน่ง 

เพศ วุฒิการศึกษาสูงสุด 

จ านวน วุฒิต่ ากว่า 
ป.ตรี 

วุฒิตรี วุฒิโท วุฒิเอก 
ชาย หญิง 

๑ บริหาร ๒ ๑ - ๒ ๑ - 

๒ ภาษาไทย - ๖ - ๔ ๒ - 

๓ คณิตศาสตร ์ ๖ ๔ - ๔ ๕ - 

๔ วิทยาศาสตร ์ ๖ ๑๐ - ๔ ๑๒ - 

๕ สังคมศึกษา ๖ ๓ - ๖ ๓ - 

๖ พลศึกษา ๒ ๑ - ๓ - - 

๗ ศิลปะ ๒ ๑ - ๓ - - 

๘ การงานอาชีพ ๒ ๔ - ๒ ๔ - 

๙ ภาษาต่างประเทศ ๑ ๗ - ๔ ๔ - 

๑๐ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - ๒ - ๑ ๑ - 

รวม ๒๗ ๓๙ - ๓๔ ๓๒ - 

 

 

                                      แผนภาพ  จ านวนข้าราชการ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

 

 

 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

51.52% 48.48% 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

ตาราง  จ านวนบุคลากร ฝ่ายสนับสนุนการสอน จ าแนกตามเพศ และวุฒิการศึกษา 

ล าดับ ต าแหน่ง 

เพศ วุฒิการศึกษาสูงสุด 

จ านวน 
วุฒิต่ ากว่าป.ตรี วุฒิตรี วุฒิโท 

ชาย หญิง 

๑ ลูกจ้างประจ า ๓ - ๓ - - 

๒ พนักงานราชการ ๑ ๕ - ๖ - 

๓ เจ้าหน้าท่ีธุรการ - ๒ - ๒ - 

๔ เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ - ๑ - ๑ - 

๕ เจ้าหน้าท่ีการเงิน - ๒ - ๒ - 

๖ ครูพิเศษ ๒ ๓ - ๕ - 

๗ เจ้าหน้าท่ีวิชาการ - ๒ - ๒ - 

๘ เจ้าหน้าท่ีกิจการนักเรียน - ๑ - ๑ - 

๙ เจ้าหน้าท่ีโสตทัศศึกษา ๑ - - ๑ - 

๑๐ ครูบ้านพัก ๑๒ ๘ - ๒๐ - 

๑๑ เจ้าหน้าท่ีพยาบาล - ๒ - ๒ - 

๑๒ เจ้าหน้าท่ี โภชนาการ ๑ ๑ - ๒ - 

๑๓ เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ร้านค้า - ๒ ๑ ๑ - 

รวม ๒๐ ๒๙ ๔ ๔๕ - 

 

 

แผนภาพ  จ านวนบุคลากร ฝ่ายสนับสนุนการสอน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

 
 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
91.84 % 

8.16 % 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

 

6. ข้อมูลด้านงบประมาณ 

ตาราง  แสดงรายรับประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

รายรับ  จ านวนเงินงบประมาณ 

เงินอุดหนุนห้องเรียนวิทย ์  ๖๐,๓๙๖,๐๐๐ 
เงินอุดหนุนรายหัว ม.ต้น  ๑,๐๐๘,๐๐๐ 
เงินอุดหนุนรายหัว ม.ปลาย  ๑,๖๓๗,๘๐๐ 
เงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.ตน้  ๒๕๓,๔๔๐ 
เงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.ปลาย  ๔๐๙,๔๕๐ 

รวมท้ังหมด  ๖๓,๗๐๔,๖๙๐ 
 

ตาราง  แสดงรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

ประเภทค่าใช้จ่าย งบประมาณที่ได้รับ คิดเป็นร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร     ๑๒,๔๒๖,๑๕๖  ๑๙.๕๑  

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอยู่ประจ า (อาหาร น้ าดื่ม นม)     ๒๐,๐๐๐,๐๐๐  ๓๑.๓๙  

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอยู่ประจ า (เสื้อผ้า ชุดนักเรียน)       ๓,๘๔๐,๐๐๐  ๖.๐๓  

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอยู่ประจ า (ซักรีดเสื้อผ้า)       ๑,๓๐๐,๐๐๐  ๒.๐๔  

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจดัหาวสัดุคงคลัง (กระดาษ หมึก)       ๑,๒๐๐,๐๐๐  ๑.๘๘  

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดูแล บ ารุงรกัษาอาคารสถานท่ี       ๑,๕๐๐,๐๐๐  ๒.๓๕  

ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค       ๓,๗๐๐,๐๐๐  ๕.๘๑  

ค่าใช้จ่ายน้ ามันเช้ือเพลิง         ๗๐๐,๐๐๐  ๑.๑๐  

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ         ๔๐๐,๐๐๐  ๐.๖๓  

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการพัฒนาครูและบุลากร       ๓,๐๐๐,๐๐๐  ๔.๗๑  

ค่าใช้จ่ายหนี้ผูกพัน       ๔,๗๙๑,๓๔๔  ๗.๕๒  

งบกลาง     ๑๒,๔๒๖,๑๕๖  ๑๙.๕๑  

บริหารวิชาการ ๖,๙๗๓,๕๐๐ ๑๐.๙๕ 

บริหารกิจการนักเรียน ๑,๙๙๒,๕๐๐ ๓.๑๓ 
บริหารงบประมาณ ๔๙๖,๑๙๐ ๐.๗๘ 

บริหารทั่วไป ๑,๐๘๕,๐๐๐ ๑.๗๐ 

อ านวยการ ๓๐๐,๐๐๐ ๐.๔๗ 

รวม ๖๓,๗๐๔,๖๙๐ ๑๐๐.๐๐ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

7. ผลการส ารวจการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT analysis)  
ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

    ตาราง  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

จุดแข็ง S 

๑. บุคลากรครูมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีตา่ง ๆ มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านและตรงตาม
สาขาวิชา และได้รบัการพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง 

๒. นักเรียนท่ีผ่านการคดัสรรมีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถ มีความพร้อมและตั้งใจในการเรยีนรู้   

๓. มีสื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัย อุปกรณก์ารสอน ห้องปฏิบัติการครบครัน มีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรยีนการสอน 

๔. สภาพแวดล้อม อาคารสถานท่ี สะอาด สวยงาม 

๕. ได้รับงบประมาณสนับสนุนจ านวนมาก พร้อมในการพัฒนาด้านต่างๆอย่างเต็มที ่ท าการเบิกจ่าย
งบประมาณได้สะดวก รวดเร็ว 

๖. มีความร่วมมือและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรต่างๆ  

๗. มีโครงสร้างการบริหารและนโยบายที่มีการก าหนดเป้าหมายชัดเจน เป็นระบบ 

๘. เป็นโรงเรียนปลอดยาเสพตดิ 

๙. โรงเรียนไดร้ับรางวลั มีผลงานเป็นที่ยอมรับ ช่ือเสียงขององค์กรที่มีตอ่บุคคลทั่วไปคือภาพลักษณ์ที่มี่
คุณภาพ 

๑๐. มีหลักสูตรทีผ่่านการวเิคราะห์ร่วมกันโดยมโีรงเรยีนมหดิลวิทยานสุรณ์เป็นต้นแบบ และมีเครื่องมือการ
ประเมินผลการเรียนท่ีได้มาตรฐานโดยผ่านผูเ้ชี่ยวชาญทุกครั้ง 

๑๑. ผู้ปกครองให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อย่างเตม็ที ่
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

ตาราง  การวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

จุดอ่อน W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

๑. มีการเปลี่ยนแปลงผู้บรหิารค่อนขา้งบ่อย ท าให้ขาดความต่อเนื่องในการบริหารงาน 

๒. การด าเนินงานหรือกิจกรรมบางอย่างขาดความคล่องตัว มีการด าเนนิงานท่ีล่าช้าในเรื่องเอกสาร 
หนังสือเข้า 

๓. การกระจายงานไม่เหมาะสม  ครบูางส่วนมีภาระงานท่ีมากเกินไป ท าให้ศักยภาพในการสอนลดลง ไม่
มีเวลาพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน 

๔. นักเรียนบางส่วนขาดความตระหนกัถึงการเป็นนักเรียนทุน 

๕. ภาระงานของนักเรยีนมีมาก  ท าให้การส่งเสรมิทางด้านงานวิจัยหรอืโครงงานท าไดไ้ม่เต็มที ่

๖. นักเรียนมผีลการเรียนต่ า แต่ผล O-net สูงซึ่งไมส่อดคล้องกัน 

๗. ระบบการจัดการบริหารของโรงเรยีนยังไม่เป็นเอกภาพ ขาดการบรหิารเชิงรุก 

๘. ยังไม่สามารถพัฒนานักเรียนตามจดุเน้นของโรงเรยีนได้อย่างเด่นชัด 

๙. บุคลากรขาดความเข้าใจ ยอมรับซึ่งกันและกัน การประสานสัมพันธ์ท่ีดี ขาดขวัญก าลังใจในการท างาน  
ขาดแรงจูงใจในการพัฒนาด้านวิชาการ 

 

    ตาราง  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

โอกาส O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

๑. ได้รับการสนบัสนุนโดยจดัสรรงบประมาณจาก สพฐ. ให้เป็นจ านวนมาก 

๒. มีมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงท่ีสนับสนุนการท าโครงงาน/วจิัย ของนักเรียน ทั้งในด้านการให้ค าปรึกษาและ
การสนับสนุนเครื่องมือทางวิทยาศาสตร ์

๓. โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศได้รับการสนบัสนุนเงินงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 

๔. หน่วยงานภายนอกมอบโอกาสใหน้ักเรียนๆไดไ้ปศึกษาดูงานต่างประเทศ 

๕. มีเครือข่ายผู้ปกครองที่เข้มแข็ง  ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะทางเศรษฐกิจเพียงพอที่สนับสนุนนักเรียน 

๖. มีโครงการ/กิจกรรมที่มีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานโดยตรง 

 
    ตาราง  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

อุปสรรค T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

๑. มีการเปลี่ยนแปลงผู้บรหิารค่อนขา้งบ่อย ท าให้ขาดความต่อเนื่องในการบริหารงาน 

๒. ค าสั่งตรงจากหน่วยงานต้นสังกัด บางครั้งมีความเร่งด่วนจนท าให้การประสานไม่คล่องตัวและเกิด
ความผิดพลาดได ้

๓. ผู้ปกครองบางส่วนมคีวามคาดหวัง ต่อการจัดการศึกษาของโรงเรยีนค่อนข้างสูงและ ไม่เข้าใจบริบท
ของโรงเรียน 

๔. แหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยมีีค่อนข้างน้อย  ท าให้เสยีค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาก 
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8. ผลการประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐาน : มัธยมศึกษา 

มาตรฐาน ผลการประเมิน 

ร้อยละที่ได้เฉลี่ย คะแนนที่ได้เฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมสีุขภาวะทีด่ีและมีสุนทรยีภาพ ๙๘.๑๓ ๔.๙๔ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง

ประสงค ์

๑๐๐.๐๐ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รัก

เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๑๐๐.๐๐ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ คดิ

สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปญัหาได้อย่างมีสตสิมเหตผุล 

๙๘.๑๕ ๔.๙๑ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ๙๖.๐๐ ๔.๘๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ

ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจรติ 

๑๐๐.๐๐ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่  ๗  ครูปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๙๗.๕ ๙.๗๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๘  ผู้บริหารปฏบิัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๑๐๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน

ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 

๑๐๐.๐๐ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรยีนรู้ 

และกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

๑๐๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ

ที่ส่งเสรมิให้ผูเ้รียนพัฒนา 

๑๐๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคณุภาพภายในของ

สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

๙๖.๖๗ ๔.๘๐ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๓  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้

สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

๑๐๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีเยี่ยม 
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มาตรฐาน ผลการประเมิน 

ร้อยละที่ได้เฉลี่ย คะแนนที่ได้เฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศกึษา 

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม

วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

๑๐๐.๐๐ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

ด้านที่ ๕  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จดุเน้น แนวทาง

ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสรมิสถานศึกษาใหย้กระดับ

คุณภาพสูงขึ้น 

๑๐๐.๐๐ ๕.๐๐ ดีเยี่ยม 

รวม / เฉลี่ย ๙๙.๑๐ ๙๙.๒๐ ดีเย่ียม 

 

สรุป ผลภาพรวมของสถานศกึษา :  คะแนนที่ได้  ๙๙.๒๐ 

ระดับคุณภาพ       ระดับ ๑        ระดับ ๒         ระดับ ๓       ระดับ ๔        ระดับ ๕  

                       (ปรับปรุง)         (พอใช้)              (ดี)                 (ดีมาก)            (ดีเย่ียม) 

 

 

1) ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 จุดเด่น 

 นักเรียนส่วนใหญ่มีคณุธรรม จรยิธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ รบัฟังค าสั่งสอนของครูอาจารย์ และผู้ปกครอง มีความ
อ่อนน้อมถ่อมตน 

 นักเรียนรูจ้ักตนเอง พ่ึงตนเอง  
 นักเรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อืน่ได้ดเีป็นสมาชิกที่ดีและยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันมีความเป็นประชาธิปไตย   
 ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา 
 มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐานมมีนุษย์สมัพันธ์ที่ดี มีสุขภาพกาย สุขภาพจติ มีสุขนิสัยที่ดี ช่ืนชมด้านศิลปะ 

ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีการพัฒนาขึ้น 
 เข้าใจพิษภัยและห่างไกลจากสิ่งเสพติด 
 มีความรู้ทักษะเบื้องต้น มีทักษะในการท างาน 
 มีอิสระในการน าเสนองานของตนเองและกล้าแสดงออก 
 มีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ใฝเ่รียนและรักการอ่าน 
 รู้จักการเป็นผู้น าและผู้ตาม การท างานร่วมกับผู้อื่นได้และรู้จักการทางานเป็นทีม 
 มีจินตนาการและความคดิริเริ่มสรา้งสรรค ์
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 จุดที่ควรพัฒนา 

 สร้างจิตสานึกในความรับผดิชอบและมีวินัย การดูแลช่วยเหลือตนเอง และฝึกการใช้เวลาว่าง 
 ให้เป็นประโยชน์ 
 ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความรักสถานศึกษา 
 ส่งเสริมให้ผูเ้รียนตระหนักในเรื่องความประหยัดและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ส่งเสริมการคิดนอกกรอบ การพัฒนาเชิงนวัตกรรม การคิดสร้างสรรค์และมจีินตนาการ 
 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 พัฒนาผู้เรียนให้การรักการอ่านและใฝ่รู้ใฝเ่รียน 

 

2) ด้านการจัดการศึกษา  
จุดเด่น 

 ครูทุกคนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีความช านาญในสาขาวิชาที่สอน สอนตรงกับสาขาวิชาเอก 
 ครูประพฤติตนเป็นแบบอยางท่ีดีมีความเสียสละทุ่มเทในการท างาน 
 บุคลากรด้านผู้สอนมีความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ี มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง พร้อมที่จะร่วมคิดร่วมท า ใน

การจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามที่ก าหนด 
 ครู-อาจารย์ที่ปรึกษา มีความรัก ความเอาใจใส่ ความเอื้ออาทรต่อนักเรียน 
 มีหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ 
 ครูพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ ได้รับการอบรม ศึกษาดูงาน ติดตามข่าวสาร ข้อมูล และน านวัตกรรมใหม่ๆ  มาใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน 
 ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นประชาธิปไตย มีการสร้างขวัญและกาลังใจให้กับบุคลากรในโรงเรียน 
 บริหารงานโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมและกระจายอ านาจ 
 ผู้บริหารตระหนักถึงการพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด 
 ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง เข้ารับการอบรม 
 โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานและมีการมอบหมายงานที่ชัดเจน มีค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานในแต่ละหน้าที่  มี

แผนการปฏิบัติงานประจ าปี  
 โรงเรียนมีลักษณะเป็นโรงเรียนประจ า ท าให้ครูและนักเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกเวลาเรียนได้ 
 มีการดูแลเรื่องความปลอดภัย และจัดสภาพแวดล้อมร่มรื่น เหมาะเป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนและเอื้อต่อการเรียน

การสอน 
 ส่งเสริมและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เหมาะกับศักยภาพและความต้องการของผู้เรียน 
 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และจัดกิจกรรมที่สร้างจิตสาธารณะให้แก่ผู้เรียน 
 มีทรัพยากร ปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและหลากหลาย 
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จุดที่ควรพัฒนา 

 พัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง 
 จัดกิจกรรมการเรียนทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ในทุกรายวิชา 
 น าการประกันคุณภาพมาใช้เป็นส่วนหน่ึงในการบริหารจัดการ 
 จัดบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาผู้เรียน 
 พัฒนาคุณภาพครูและสวัสดิการครู 
 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานให้เป็นระบบ และมีรูปแบบท่ีชัดเจน 
 สร้างขวัญและก าลังใจให้ครู ยกย่องผู้มีความสามารถ มีผลงานดี และประพฤติดี 
 การประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อให้ครอบคลุมทุกเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียน 
 การประเมินพัฒนาการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 ควรพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและ มีการน าผลการปฏิบัติงานมา

ใช้ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
 

3) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
จุดเด่น 

 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย   
 มีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนที่หลากหลาย และเพียงพอส าหรับนักเรียน 
 มีห้องปฏิบัติการที่เพียงพอ หลากหลาย และทันสมัย นักเรียนสามารถใช้ได้ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน 
 มีวิทยากรท้องถิ่น และจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม และแสดงความสามารถ 
 เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาสถาบันต่างๆได้มาฝึกประสบการณ์ 

 จุดที่ควรพัฒนา 

 โรงเรียนควรมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้และน าผลไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

4) ด้านอัตลักษณ์สถานศึกษา 
จุดเด่น  

 นักเรียนส่วนใหญ่มีจิตวิญญาณของการเป็นนักวิทยาศาสตร์ 
 โรงเรียนมีปัจจัยที่เกื้อหนุนในการจัดกิจกรรมโครงการที่พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียน  
 โรงเรียนเป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ สอบคัดเลือกเพื่อรับนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิ ทยาศาสตร์

โดยเฉพาะ 
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จุดที่ควรพัฒนา   

 โรงเรียนควรก าหนดแผนพัฒนาระดับความสามารถของผู้เรียนที่ชัดเจน 
 มุ่งพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนให้อยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศ 
 สร้างช่ือเสียงและความดีงามของโรงเรียนให้เป็นท่ีรู้จักของคนท่ัวไป 

 

5) ด้านมาตรการส่งเสริม 
จุดเด่น  

 ผู้เรียนกล้าแสดงความคิดเห็นและกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์   
 ได้รับการพัฒนาเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มีเขตบริการ ๘ จังหวัด 
 เป็นโรงเรียนประจ า นักเรียนพักในโรงเรียนทุกคน 

จุดที่ควรพัฒนา 

 ควรมีการพัฒนาเรื่องความเป็นอยู่ในหอพัก ให้สะดวกสบาย สะอาด น่าอยู่ น่าพัก มีสิ่งอ านวยความสะดวก สวัสดิการ
และสวัสดิภาพพอสมควร 

 ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน      ให้มากขึ้น 
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9.  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสาม เมื่อวันที่ ๑๐ ถึง ๑๒ 
เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งสรุปผลการประเมิน โดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้ 
 

มาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
น้ าหนกั

)คะแนน(  
คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี    ๑๐.๐๐ ๙.๖๙ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒ ผู้เรยีนมีคณุธรรม จริยธรรมและคา่นิยมที ่
พึงประสงค ์

๑๐.๐๐ ๙.๖๗ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๗๙ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๙.๔๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๕ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๗.๖๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๖   ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๗   ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ
ต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๔.๙๒ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์

ตัวบ่งช้ีที ่๙   ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที ่๑๐   ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่ งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 

ตัวบ่งช้ีที ่๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที ่๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  รักษา
มาตรฐาน  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๖.๐๗ ดีมาก 
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การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 

 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนข้ึนไป    ใช่  ไม่ใช่ 

 มีตัวบ่งช้ีที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งช้ี จาก ๑๒ ตัวบ่งช้ี   ใช่  ไม่ใช่ 

 ไม่มตีัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่  ไม่ใช่ 
 
สรุปผลการพัฒนาการศึกษา 
 โรเรียนมผีลการประเมินระดับคุณภาพ ดีมาก  โดยมีค่าเฉลี่ย ๙๖.๐๗ 
 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  รับรอง  ไม่รับรอง 
 
 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยสถานศึกษาหรือ
หน่วยงานต้นสังกัด 
 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 

จุดเด่น    
1. ผู้เรียนมีสมรรถภาพทางกายแข็งแรง รักการออกกาลังกาย มีสุขภาพจิตดี มีวินัย กล้าแสดงออก มีความสามัคคีมีคุณธรรม 

จริยธรรม ร่าเริงแจ่มใส  
2. นักเรียนมีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  
3. นักเรียนส่วนใหญ่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ รับฟังค าสั่งสอนของ ครู-อาจารย์ และผู้ปกครอง มีความ

อ่อนน้อมถ่อมตน  
4. นักเรียนรู้จักตนเอง พ่ึงตนเอง  
5. นักเรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี เป็นสมาชิกท่ีดีและยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีความเป็นประชาธิปไตย   
6. นักเรียนส่วนใหญ่ตั้งใจเรียน เรียนดี มีครอบครัวที่ดี มีพื้นฐานทางการเรียนท่ีดี 
7. มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-net) และระดับท้องถิ่น (LAS) เฉลี่ยอยู่ในล าดับที่ ๑ ของจังหวัด 
8. มีหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. จัดกิจกรรมการเรียนทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ในทุกรายวิชา  
2. ส่งเสริมความสามารถของนักเรียนรอบด้าน  
3. ควรมีโครงการส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความเป็นไทย รักความเป็นไทย และอยู่อย่างพอเพียง 
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ด้านการจัดการศึกษา 
จุดเด่น    

1. ครูทุกคนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีความช านาญในสาขาวิชาที่สอน สอนตรงกับสาขาวิชาเอก 
2. ครูประพฤติตนเป็นแบบอยางที่ดีมีความเสียสละทุ่มเทในการท างาน  
3. ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นประชาธิปไตย  
4. บุคลากรด้านผู้สอนมีความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ี มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง พร้อมที่จะร่วมคิดร่วมท า ใน

การจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามที่ก าหนด 
5. ครู-อาจารย์ที่ปรึกษา มีความรัก ความเอาใจใส่ ความเอื้ออาทรต่อนักเรียน  
6. โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานและมีการมอบหมายงานที่ชัดเจน มีค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานในแต่ละหน้าที่  มี

แผนการปฏิบัติงานประจ าปี  
7. โรงเรียนมีลักษณะเป็นโรงเรียนประจ า ท าให้ครูและนักเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกเวลาเรียนได้ 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีการน าผลการปฏิบัติงานมา
ใช้ในการพัฒนางานอยางต่อเนื่อง 

2. ควรน าผลการประเมินงานไปใช้ในการวางแผนการด าเนินงานปีต่อ ๆ ไป  
 
 
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้

จุดเด่น  
1. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย   
2. มีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนที่หลากหลาย และเพียงพอส าหรับนักเรียน 
3. มีห้องปฏิบัติการที่เพียงพอ หลากหลาย และทันสมัย นักเรียนสามารถใช้ได้ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน 
4. มีวิทยากรท้องถิ่น และจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม และแสดงความสามารถ 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. โรงเรียนควรมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้และน าผลไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
 
ด้านอัตลักษณ์สถานศึกษา 

จุดเด่น  
1. นักเรียนส่วนใหญ่มีจิตวิญญาณของการเป็นนักวิทยาศาสตร์ 
2. โรงเรียนมีปัจจัยที่เกื้อหนุนในการจัดกิจกรรมโครงการที่พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียน  
3. โรงเรียนเป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ สอบคัดเลือกเพื่อรับนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์

โดยเฉพาะ 
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จุดที่ควรพัฒนา   
1. โรงเรียนควรก าหนดแผนพัฒนาระดับความสามารถของผู้เรียนที่ชัดเจน 
2. มุ่งพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนให้อยู่ในระดับแนวหนา้ของประเทศ 
3. สร้างช่ือเสียงและความดีงามของโรงเรียนให้เป็นท่ีรู้จักของคนท่ัวไป 

 
 
ด้านมาตรการส่งเสริม 

จุดเด่น  
1. ผู้เรยีนกล้าแสดงความคดิเห็นและกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์   
2. ได้รับการพัฒนาเป็นโรงเรยีนวิทยาศาสตร์ภมูิภาค มเีขตบริการ ๘ จงัหวัด 
3. เป็นโรงเรียนประจ า นักเรียนพักในโรงเรียนทุกคน 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรมีการพัฒนาเรื่องความเป็นอยู่ในหอพัก ให้สะดวกสบาย สะอาด น่าอยู่ น่าพัก มีสิ่งอ านวยความสะดวก สวัสดิการและ
สวัสดิภาพพอสมควร 

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวันให้มากขึ้น 
 
 
 
จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

จุดเด่น 
1. ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม มีความสนใจ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
2. ครูมีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการพัฒนาผู้เรียน 
3. สถานศึกษามีคุณภาพดีเด่น เป็นสถานศึกษาดีเด่นด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. ควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ในทุกรายวิชา 
3. ครูควรมีการพัฒนาด้านการวิจัยและน าผลการวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ 
 
๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ๑) ควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 
 ๒) ควรจัดให้มี ส่งเสริม และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้หลากหลายและจัดบรรยากาศสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่ง 
การเรียนรู้ 
 ๓) ควรส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความเป็นไทยและอยู่อย่างพอเพียง 
 
 
๒. ด้านบริหารจัดการศึกษา 
 ๑) ควรมีมาตรการจูงใจ สวัสดิการครูและบุคลากรในสถานศึกษาที่สูงกว่าสถานศึกษาโดยทั่วไป 
 ๒) ควรส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะครูในสถานศึกษาเพิ่มขึ้น 
 ๓) ควรบริหารจัดการโดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและบริหารให้บรรลุตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการโดย
เคร่งครัด 
 
 
๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๑) หลักสูตรสถานศึกษาควรมีความยืดหยุ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้ศึกษาด้วยตนเอง 
 ๒) มีการออกแบบการเรียนรู้ที่สนองตอบความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
 ๓) ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้หลากหลาย 
 
๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 ๑) ควรจัดระบบสารสนเทศที่ถูกต้องสมบูรณ์พร้อมใช้ในการวางแผนการศึกษา 
 ๒) ควรจัดให้มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 ๓) ควรมีหน่วยงานรับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และกระท าอย่างต่อเนื่อง 
 
 
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) ของสถานศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

๑) สถานศึกษาได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดกลางประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
๒) สถานศึกษาดเีด่นในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ดา้นวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ของส านักนายกรัฐมนตร ี
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ส่วนที่ ๒ 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
1. การบริหารจัดการศึกษา 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  ๔  กลุ่มงาน ได้แก่  

กลุ่มงานบริหารวิชาการ  กลุ่มงานบริหารงบประมาณ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  และกลุ่มงานบริหารงานกิจการ

นักเรียน  ผู้บริหารยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  การจัดการศึกษาเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาท่ีจะ 

ต้องด าเนินการให้ประสบผลส าเร็จ  ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรใช้กระบวนการไปพร้อมๆ กันคือการบริหาร

การศึกษา  การบริหารการจัดการเรียนรู้  และการบริหารการนิเทศการศึกษา  โดยเฉพาะกระบวนการบริหาร

สถานศึกษามีการะบวนการบริหารที่มีคุณภาพ  ก็เชื่อได้ว่าการบริหารจัดการศึกษาจะประสบผลส าเร็จได้ตาม

เป้าหมายที่ก าหนดไว้  ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องน ายุทธศาสตร์ การท างานใหม่มาใช้ในการพัฒนาการจัด

การศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนการน านวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้  ในการน านวัตกรรมหรือยุทธศาสตร์มาใช้ ผู้บริหาร

สถานศึกษาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี  สามารถเป็นที่ปรึกษาของทีมงานได้ ยุทธศาสตร ์

ทีน่ ามาใช้และท าให้ประสบผลส าเร็จ  เช่น  การบริหารแบบมีส่วนร่วมการบริหารแบบมีส่วนร่วม   ผู้บริหาร

สถานศึกษาจะต้องให้ความส าคัญกับทีมงานของตน ซึ่งประกอบด้วยครู คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนางาน เช่น กระบวนการพัฒนาระบบ

ครบวงจร ของ Deming Cycle  หรือ วงจร   PDCA 

 ๑) Plan  คือการวางแผนในการด าเนินงาน  

 ๒ ) Do คือการลงมือท าตามแผนที่วางไว้ 

 ๓) Check  คือการตรวจสอบผลการด าเนินงานกับแผน 

 ๔) Action  คือการยึดถือปฏิบัติหากการด าเนินงานบรรลุตามแผน ถ้าการด าเนินงานยังไม่บรรลุ

ตามแผนให้หาสาเหตุและวางแผนแก้ไขใหม่ 

วงจรสู่ความส าเร็จ 
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2. เป้าหมายการจัดการศึกษา 

วิสัยทัศน์ (Vision)  

องค์กรแห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  เพียบพร้อมคุณธรรมจริยธรรม  

น้อมน างานพระราชด าริ  มุ่งพัฒนาสู่มิติมาตรฐานสากล 

 
พันธกิจ (Mission)  

     ๑. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

     ๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ให้มี

คุณภาพระดับสากล 

     ๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตวิญญาณของการเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้นและมีความมุ่งม่ันในการพัฒนา

ประเทศชาติ 

     ๔. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นไทย มีสุขภาพพลานามัยที่ดีและคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ในลักษณะโรงเรียนประจ า 

     ๕. ส่งเสริม พัฒนาการใช้เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 

 

เป้าประสงค์ (Goal)  

๑. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

๒. ผู้เรียนมีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมในระดับสากล 

๓. ผู้เรียนมีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัยนักประดิษฐ์คิดค้นและมุ่งม่ันในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามแก่

สังคมและประเทศชาติ 

๔. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีความเป็นไทยสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

๕. ผู้เรียนและครูมีทักษะการใช้เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

แหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 

 

อัตลักษณ์ของนักเรียน 

มีภูมิรู้  ภูมิธรรม  และภูมิฐาน 
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3. กลยุทธ์ระดับองค์กร 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาท่ีมุ่งเน้นทักษะและประสบการณ์ด้าน  

  วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะชีวิต 

และส่งเสริมกิจกรรมตามแนวพระราชด าริ 

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้และปฏิบัติงาน 

อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๖ สร้างเสริมบรรยากาศ แหล่งเรียนรู้ที่ ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 

 

4. ยุทธศาสตร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 
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5. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

แก้ปัญหา 

3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 

6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม

อันดีของสังคม 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

1) การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

2) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

๒.๑)  การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน 

ทุกกลุ่มเป้าหมายและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

๒.๒)  การวางแผนละด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

๒.๓)  การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

๒.๔)  การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง

มีคุณภาพ 
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3) การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี

คุณภาพและได้มาตรฐาน 

4) การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1) การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

2) การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 

3) การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

 

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

   การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
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ส่วนที่ ๔ 

การก ากับ ติดตาม ประเมิน และรายงาน 

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

 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ก าหนด
แนวทางในการก ากับ ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบและการรายงานผลการปฏิบัติงาน/การด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการไว้ดังนี้ 
 

1. การก ากับติดตาม 

 จัดท ารูปแบบการก ากับ  ติดตามงาน 

 จัดผู้รับผิดชอบในการกับ ติดตามงาน 

 ก าหนดขอบข่ายการก ากับ ติดตามงาน ดังนี้ 
                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ๒. การประเมินผล 

 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล 

 สร้างเครื่องมือประเมินผล 

 ด าเนินการประเมินผลก่อนด าเนินโครงการเพื่อดูความเป็นไปได้  ระหว่างด าเนินโครงการเพ่ือดู
ความก้าวหน้า  และปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน และประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการเพื่อดู
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานตามโครงการ 

ด้านปัจจัย 

ด้านกระบวนการ 

ด้านผลผลิต 

ผลการด าเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค 

การก ากับ 

ติดตาม 

การปฏิบัติงานตาม

แผนงาน/โครงการ 

ปรับปรุงและพัฒนางาน 
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๓.การตรวจสอบ 

 เป็นการประเมินความก้าวหน้าของด าเนินงาน/โครงการ ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ 

ของงาน/โครงการนั้นๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ก าหนดการตรวจสอบจึงเป็น

กระบวนการที่บ่งชี้คุณภาพของงาน/โครงการของโรงเรียนว่าประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายหรือไม่

เพียงใด การตรวจสอบแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ ดังนี้ 

 

๓.๑ การตรวจสอบคุณภาพภายใน  หรือการประเมินตนเองในโรงเรียน 

 เป็นกระบวนการที่กระท าโดยผู้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน/โครงการ ก่อให้เกิดสารสนเทศใน 

การตัดสินผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการและต้องกระท าทุกข้ันตอนของการท างาน  ซึ่งการตรวจสอบนี้อาจกระท า

เป็น  ๓  ระยะ  คือ  ระยะก่อนด าเนินการ  ระหว่างด าเนินการ  และเมื่อสิ้นสุดงาน/โครงการ 

 

๓.๒  การตรวจสอบคุณภาพภายนอก    

 เป็นกระบวนการที่กระท าโดยบุคลากรหรือคณะบุคคลที่ไม่ได้ร่วมงาน/โครงการ ซึ่งทาง 

โรงเรียนแต่งตั้ง หรือตรวจสอบโดยผู้ปกครอง ชุมชน โดยเน้นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการ เพ่ือ

ตรวจสอบว่างาน/โครงการ ประสบผลส าเร็จเพียงใด โดยพิจารณาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของผลผลิต 

เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของงาน/โครงการที่ก าหนดไว้ ผลการตรวจสอบจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจใน

การปรับปรุงและพัฒนางาน/โครงการต่อไป 

 

 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้ก าหนดรูปแบบของการตรวจสอบคุณภาพของงาน/โครงการ

ไว้ ดังนี้ 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

การตรวจสอบคณุภาพงาน/โครงการ 

การตรวจสอบคณุภาพภายใน 

โดยผู้มีส่วนร่วมในงาน/โครงการ 

ก่อน 

ด าเนินการ 

ระหว่าง 

ด าเนินการ 

หลัง 

ด าเนินการ 

ข้อมูลเพื่อประกอบการ 

ปรับปรุงและพัฒนา 

การตรวจสอบคณุภาพภายนอก 

โดยกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้ปกครอง ชุมชน 

ข้อมูลเพื่อประกอบการ 

ปรับปรุงและพัฒนา 

งาน/โครงการที่มีประสิทธิภาพ 

และเกดิประสิทธิผลสูงสุด 
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๔.การรายงานผล 

เป็นการรวบรวมผลการด าเนินงาน/โครงการ  ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ที่ส าคัญของโรงเรียนที่จะต้องรายงานผล

ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ความส าเร็จ และ

ปัญหาอุปสรรค เพ่ือร่วมมือสนับสนุนในการวางแผนพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงาน/โครงการของโรงเรียนให้

ประสบผลส าเร็จในปีต่อไป  โดยได้ก าหนดแนวทางในการรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ ดังนี้ 

1. รายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ เมื่อสิ้นสุดแต่ละกิจกรรมที่ก าหนดไว้ โดยผู้รับผิดชอบ 

โครงการ/กิจกรรม 

2. สรุปผลการด าเนินงาน/โครงการ เป็น  ๒  ระยะ  คือ 

ระยะที่ ๑ เดือน ตุลาคม   

ระยะที่ ๒ เดือน มีนาคม 

3. ทุกสิ้นปีการศึกษา โรงเรียนจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน   เพ่ือเผยแพร่ให้ชุมชน  

หน่วยงานต้นสังกัดได้ทราบต่อไป  ซึ่งมีสาระของเรื่องที่จะรายงาน ดังนี้ 

3.1 ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปี 

3.2 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 

3.3 ผลส าเร็จที่เป็นจุดเด่น จุดด้อย และจุดพัฒนาในอนาคต 
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ส่วนที่ ๓ 

การจัดสรรงบประมาณ 

 
รวม 

อุดหนุนวิทย์
๔๐,๐๐๐ 

อุดหนุนวิทย์
๔๔,๐๐๐ อุดหนุนรายหัว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
๖๓,๗๐๔,๖๙๐ ๒๘,๗๖๐,๐๐๐ ๓๑,๖๓๖,๐๐๐ ๒,๖๔๕,๘๐๐ ๖๖๒,๘๙๐ 

ค่าใช้จ่ายประจ า           
ค่าจ้างครูต่างชาติ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ 

๕๓,๔๔๔,๒๒๙ 

๖,๒๘๒,๙๐๐       
ค่าจ้างลูกจ้าง แม่บ้าน คนงาน ๑,๕๕๕,๘๔๘ ๒,๖๙๗,๔๐๘     
ค่าจ้างครูหอพัก   ๑,๘๙๐,๐๐๐     
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอยู่ประจ า (อาหาร  นม)   ๑๙,๘๙๐,๐๐๐     
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอยู่ประจ า (น้ าด่ืม) ๔๖๙,๔๘๑ ๑๑๑,๔๕๔     
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอยู่ประจ า (เสื้อผ้า ชุดนักเรียน)   ๓,๘๔๐,๐๐๐     
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอยู่ประจ า (ซักรีดเสื้อผ้า)   ๑,๓๐๐,๐๐๐     
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอยู่ประจ า (พัฒนาหอพัก)   ๙๐๗,๑๓๘     
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดหาวัสดุคงคลัง (กระดาษ หมึก) ๑,๒๐๐,๐๐๐       
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดูแล บ ารุงรักษาอาคารสถานที่ ๑,๕๐๐,๐๐๐       
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า,ประปา,โทรศัพท์,อินเทอร์เน็ต) ๒,๗๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐     
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ ๑,๑๐๐,๐๐๐       
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากร ๓,๐๐๐,๐๐๐       
งบบริหารจัดการภายในโรงเรียน ๔,๓๕๐,๐๐๐       
บริหารงบประมาณ           
งานพัสดุ 

๕๖๑,๓๒๘ 

    ๙๕,๘๕๘   
งานการเงิน     ๑๒๐,๐๐๐   
งานสารสนเทศ     ๑๐,๐๐๐   
งานแผนงาน     ๑๘๖,๒๐๐   
ค่าตอบแทนใช้สอย     ๑๔๙,๒๗๐   
บริหารทั่วไป           
งานปฏิคม 

๑,๐๘๕,๐๐๐ 

    ๑๖๐,๐๐๐   
งานประกันคุณภาพ     ๕๐๐,๐๐๐   
งานโสตทัศนศึกษา     ๔๐๐,๐๐๐   
งานประชาสัมพันธ์     ๒๕,๐๐๐   
บริหารกิจการนักเรียน           
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน (PD) 

๑,๑๓๙,๙๐๘ 

๑๐๐,๐๐๐       

งานพยาบาล ๑๘๘,๐๐๐       
งานต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ๓๐,๙๐๐       
งานกิจกรรมพิเศษ ๒๓๙,๐๐๐       
งานกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ๑๒๖,๐๐๐       
งานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ๒๕๔,๔๕๐       
งานวินัยและนิติการ ๑๐,๐๐๐       
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจ า ๑๒๒,๔๐๐       
พัฒนาพฤติกรรมนักเรียนอันพึงประสงค์ (งานระดับชั้น ม.๑-ม.๖) ๓๐,๐๐๐       
หนึ่งห้องเรียนหนึ่งความดี ๐       
พัฒนางานบริหารกิจการนักเรียน ๓๙,๑๕๘       
พัฒนาสุขภาพนักเรียน วัยใส ใส่ใจสุขภาพ         
อ านวยการ           

พัฒนางานครูและบุคลากร 

๓๐๐,๐๐๐ 

    ๑๒๘,๒๗๕   
พัฒนางานธุรการ     ๘๕,๐๐๐   
พัฒนางานชุมชนสัมพันธ์     ๓๓,๖๐๐   
ค่าตอบแทนใช้สอยกลุ่มอ านวยการ     ๕๓,๑๒๕   
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รวม 

อุดหนุนวิทย์
๔๐,๐๐๐ 

อุดหนุนวิทย์
๔๔,๐๐๐ อุดหนุนรายหัว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

บริหารวิชาการ           
  ๖,๘๒๔,๒๑๖         
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ๖๐๐,๐๐๐       
กลุ่มสาระการเรีรยนรู้คณิตศาสตร์   ๑๒๗,๙๒๐       
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ๒๗๖,๖๔๘       
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ๔๖,๑๒๐       

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ๕๒,๕๓๖       
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ๗๗,๘๘๔       
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึฏาและพลศึกษา   ๑๑๕,๐๐๐       
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   ๑๑๔,๑๒๕       
            
ค่ายวิชาการ         ๖๖๒,๘๙๐ 
ศึกษาดูงาน   ๙๖๒,๗๒๐       
ชุมนุม   ๒๑,๖๐๐ 

 
    

ลูกเสือเนตรนารี   ๓๖๕,๗๙๕       
ทักษะวิชาการ   ๓๐๐,๐๐๐       
การฟังบรรยาย   ๙๐,๐๐๐       
น าเสนอโครงงาน symposium   ๑๙๗,๖๔๐       

นักศึกษาวิชาทหาร   ๒๖,๗๑๕       
แนะแนว   ๒๕,๐๐๐       
สมุดบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ๑๒,๐๐๐       
            
งานทะเบียน       ๒๓,๓๐๒   
งานวัดผล       ๑๖,๒๗๐   
งานส ามะโนนักเรียน       ๑๕๒,๒๐๐   
งานพัฒนาระบบ ICT       ๑๔๗,๗๐๐   
งานบริการวิชาการ       ๑๐,๐๐๐   
งานวิเทศสัมพันธ์       ๒๕๐,๐๐๐   
กิจกรรมอบรมพัฒนาครูทางด้าน ICT       ๕๐,๐๐๐   
งานโครงการพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง       ๒๕,๐๐๐   

งานโครงการพระราชด าริลดรอยเท้าทางนิเวศ (Eco-footprint)       ๒๕,๐๐๐   
งานห้องสมุด   ๓๑๗,๒๗๐       
กิจกรรม G.In   ๗๐๐,๐๐๐       
กิจกรรม CSG   ๗๐๐,๐๐๐       
ค่าตอบแทนใช้สอยกลุ่มบริหารงานวิชาการ   ๓๓๒,๘๙๐       
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ส่วนที่ ๔ 

การก ากับ ติดตาม ประเมิน และรายงาน 

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

 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ก าหนด
แนวทางในการก ากับ ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบและการรายงานผลการปฏิบัติงาน/การด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการไว้ดังนี้ 
 

2. การก ากับติดตาม 

 จัดท ารูปแบบการก ากับ  ติดตามงาน 

 จัดผู้รับผิดชอบในการกับ ติดตามงาน 

 ก าหนดขอบข่ายการก ากับ ติดตามงาน ดังนี้ 
                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ๒. การประเมินผล 

 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล 

 สร้างเครื่องมือประเมินผล 

ด้านปัจจัย 

ด้านกระบวนการ 

ด้านผลผลิต 

ผลการด าเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค 

การก ากับ 

ติดตาม 

การปฏิบัติงานตาม

แผนงาน/โครงการ 

ปรับปรุงและพัฒนางาน 
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 ด าเนินการประเมินผลก่อนด าเนินโครงการเพื่อดูความเป็นไปได้  ระหว่างด าเนินโครงการเพ่ือดู
ความก้าวหน้า  และปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน และประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการเพื่อดู
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานตามโครงการ 

๓.การตรวจสอบ 

 เป็นการประเมินความก้าวหน้าของด าเนินงาน/โครงการ ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ 

ของงาน/โครงการนั้นๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ก าหนดการตรวจสอบจึงเป็น

กระบวนการที่บ่งชี้คุณภาพของงาน/โครงการของโรงเรียนว่าประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายหรือไม่

เพียงใด การตรวจสอบแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ ดังนี้ 

 

๓.๑ การตรวจสอบคุณภาพภายใน  หรือการประเมินตนเองในโรงเรียน 

 เป็นกระบวนการที่กระท าโดยผู้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน/โครงการ ก่อให้เกิดสารสนเทศใน 

การตัดสินผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการและต้องกระท าทุกข้ันตอนของการท างาน  ซึ่งการตรวจสอบนี้อาจกระท า

เป็น  ๓  ระยะ  คือ  ระยะก่อนด าเนินการ  ระหว่างด าเนินการ  และเมื่อสิ้นสุดงาน/โครงการ 

 

๓.๒  การตรวจสอบคุณภาพภายนอก    

 เป็นกระบวนการที่กระท าโดยบุคลากรหรือคณะบุคคลที่ไม่ได้ร่วมงาน/โครงการ ซึ่งทาง 

โรงเรียนแต่งตั้ง หรือตรวจสอบโดยผู้ปกครอง ชุมชน โดยเน้นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการ เพ่ือ

ตรวจสอบว่างาน/โครงการ ประสบผลส าเร็จเพียงใด โดยพิจารณาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของผลผลิต 

เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของงาน/โครงการที่ก าหนดไว้ ผลการตรวจสอบจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจใน

การปรับปรุงและพัฒนางาน/โครงการต่อไป 

 

 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้ก าหนดรูปแบบของการตรวจสอบคุณภาพของงาน/โครงการ

ไว้ ดังนี้ 

 

                

 

 

 

 

 

การตรวจสอบคณุภาพงาน/โครงการ 

การตรวจสอบคณุภาพภายใน 

โดยผู้มีส่วนร่วมในงาน/โครงการ 

ก่อน 

ด าเนินการ 

ระหว่าง 

ด าเนินการ 

หลัง 

ด าเนินการ 

ข้อมูลเพื่อประกอบการ 

ปรับปรุงและพัฒนา 

การตรวจสอบคณุภาพภายนอก 

โดยกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้ปกครอง ชุมชน 

ข้อมูลเพื่อประกอบการ 

ปรับปรุงและพัฒนา 

งาน/โครงการที่มีประสิทธิภาพ 

และเกดิประสิทธิผลสูงสุด 
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๔.การรายงานผล 

เป็นการรวบรวมผลการด าเนินงาน/โครงการ  ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ที่ส าคัญของโรงเรียนที่จะต้องรายงานผล

ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ความส าเร็จ และ

ปัญหาอุปสรรค เพ่ือร่วมมือสนับสนุนในการวางแผนพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงาน/โครงการของโรงเรียนให้

ประสบผลส าเร็จในปีต่อไป  โดยได้ก าหนดแนวทางในการรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ ดังนี้ 

4. รายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ เมื่อสิ้นสุดแต่ละกิจกรรมที่ก าหนดไว้ โดยผู้รับผิดชอบ 

โครงการ/กิจกรรม 

5. สรุปผลการด าเนินงาน/โครงการ เป็น  ๒  ระยะ  คือ 

ระยะที่ ๑ เดือน ตุลาคม   

ระยะที่ ๒ เดือน มีนาคม 

6. ทุกสิ้นปีการศึกษา โรงเรียนจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน   เพ่ือเผยแพร่ให้ชุมชน  

หน่วยงานต้นสังกัดได้ทราบต่อไป  ซึ่งมีสาระของเรื่องที่จะรายงาน ดังนี้ 

6.1 ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปี 

6.2 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 

6.3 ผลส าเร็จที่เป็นจุดเด่น จุดด้อย และจุดพัฒนาในอนาคต 
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ส่วนที่ ๕ 

ภาคผนวก 

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

 

 ปฏิทินปฏิบัติงาน งานแผนงานและสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานพิจารณาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปฏิทินปฏิบัติงานตามโครงการงานแผนงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 
ที่ วัน เดือน ป ี งานที่ปฏบิัต ิ ผู้รับผิดชอบ 
1 1 สิงหาคม 2560 - ประชุมหารือฝ่ายบริหาร เพื่อวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัตกิารประจำปี 

- พิจารณาปฏิทินปฏิบัติงานการทำแผนปฏิบัติการ 
- ฝ่ายบริหาร 
- งานแผนงานและสารสนเทศ 

2 8 สิงหาคม 2560 - ประชุมหารือคณะครูและบุคลากรทกุคน เพื่อวางแผนการจัดทำแผนปฏบิัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2561 

- คณะครูและบุคลากร 
ทุกคน 

3 8 – 19 สิงหาคม 
2560 

- ทุกฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/ งานดำเนนิการเขียนโครงการ/งานประจำป ี2560   
ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์สพม.36 มาตรฐานและตวับ่งชี้มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา 

- หวัหน้ากลุ่มสาระฯ/หวัหน้างาน 
- ทุกฝ่ายงาน 
- ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

4 22-23 สิงหาคม 
2560 

- เลขาทุกฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน  
รวบรวมโครงการตามกลุ่มบริหารงาน  ส่งโครงการที่พิมพ์เสร็จแล้วพร้อมแผ่น CD 
ให้งานแผนงานและสารสนเทศ   

- ทุกฝ่าย 
- ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- ทุกงาน 

5 24-25 สิงหาคม 
2560 

- งานแผนงานและสารสนเทศ รวบรวมโครงการ/งาน ติดตามโครงการ - งานแผนงานและสารสนเทศ 

6 23 กันยายน  2560 - ประชุมสรุปโครงการประจำปีงบประมาณ 2561 
  วิเคราะห ์แก้ไข เพิ่มเติม จัดพิมพ์ และทำรูปเล่ม 

- ฝ่ายบริหาร 
- หวัหน้ากลุ่มสาระฯ/หวัหน้างาน 
- งานแผนงานและสารสนเทศ 

7 23 -30 กันยายน 
2560 

- งานแผนงานและสารสนเทศ รวบรวมโครงการ/งาน  จัดพิมพแ์ละทำรูปเล่ม - งานแผนงานและสารสนเทศ 

8 ตุลาคม 2560 - นำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาอนมุัติแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 - งานแผนงานและสารสนเทศ 
- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

9 1- 20ตุลาคม 2560 - ฝ่าย/งาน/กลุม่สาระ เตรยีมจดัทำสรปุผลการดำเนินงานตามโครงการประจำภาค
เรียนที่ 1/2560  

- งานแผนงานและสารสนเทศ 
- ทุกฝ่าย/ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/ทุกงาน 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 

10 22 ตุลาคม 2560 นำเสนอผลการดำเนินตามโครงการ 1/2560  
พร้อมส่งรูปเล่มแบบสรุปโครงการทั้งหมด  

- งานแผนงานและสารสนเทศ 
- ทุกฝ่าย/ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/ทุกงาน 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 

11 1 ตุลาคม 2560 – 
31 มีนาคม 2561 

- ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้  
  ดำเนินการตามโครงการ ไตรมาสที่ 1 และ 2 

- งานแผนงานและสารสนเทศ 
- ทุกฝ่าย/ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/ทุกงาน 
- งานการเงิน/งานพัสดุ 

12 27-31 มีนาคม 
2561 

ฝ่าย/งาน/กลุม่สาระ เตรียมจดัทำสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการประจำภาค
เรียนที่ 2/2560 

- งานแผนงานและสารสนเทศ 
- ทุกฝ่าย/ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/ทุกงาน 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 

13 31  มีนาคม 2561 นำเสนอผลการดำเนินตามโครงการ 2/2560  
พร้อมส่งรูปเล่มแบบสรุปโครงการทั้งหมด  

- งานแผนงานและสารสนเทศ 
- ทุกฝ่าย/ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/ทุกงาน 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 

14 1 เม.ย.2561 –  
14 ก.ย. 2561 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ดำเนินการตามโครงการ ไตรมาสที่ 3 และ 4 

- งานแผนงานและสารสนเทศ 
- ทุกฝ่าย/ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/ทุกงาน 
- งานการเงิน, งานพัสดุ 

15 14 ก.ย. 2561 สิ้นสุดการเบิก-จา่ย ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561   - งานแผนงานและสารสนเทศ 
- งานการเงิน, งานพัสดุ 

16  15-30 ก.ย. 2561 ประเมิน สรุปรายงานโครงการ / กิจกรรม ตามแผนปฏบิัติการ ประจำปีงบประมาณ 
2561 
-กลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศติดตามการรายงานโครงการคงค้าง 

- ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- งานแผนงานและสารสนเทศ 
- งานการเงิน, งานพัสดุ 

17 21-30 ก.ย. 2561 - รายงานเงินคงเหลือต่อผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อดำเนินการ
จัดสรรงบประมาณ  

- ฝ่ายบริหาร 
- งานแผนงานและสารสนเทศ  
- คณะกรรมสถานศึกษา 

                                                                                                                               *** หมายเหตุ : ตารางเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 






